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বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর 
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সাহিত্য-মহারথ বন্ধিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 

চন্দরশেখরের আমূল চিত্রে পরিকণ্পন। 
ণক্দরশেখরের” প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে ৫* খানি উৎকৃষ্ট চিত্র 
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মাহিত্ পরিষং পাত্রক৷ 
( দ্বাবিংশ ভাগ ) 

0 

বর্ধমানের কথ! 

যে ব্ধমানে সাহিত্া-সন্মেলনের আয়োজন হইয়াছে এই বদ্িমান কত দিনের? কোন্ 

সময় হইতে বদ্ধমান নামকরণ হইয়াছে? বদ্রমানের কোন্ অংশে সর্বপ্রথম সভ্যতালোক 

প্রবেশ করে? কোন্ কোন্ স্থান প্রাচীন ও অতীত গৌরবের নিদর্শন? বর্তমান সম্মেলনে 

তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবাঁর জন্ত বর্ধমানের অর্ভার্থনা-সমিতি আমার উপর ভারার্পণ 

করেন। আমিও সমিতির আহ্বান শিরোধাধ্য করিয়া প্রথমে বদ্ধমান জেলার পূর্ববাংশ 

পরিদর্শনে বাহির হই । কিন্তু যে যে স্থান দর্শন করিব আশ! করিয়াছিলাম, দৈব বাধা- 

বিপত্তিতে ও সময়াতাবে তাহার অনেক স্থানই দেখিবার স্থযোগ ঘটে নাই। নানা অন্তরায় ও 

বিপদের মধ্যে সমিতির আদেশ প্রতিপালন-উদ্দেশ্ট্রে এই ক্ষুদ্র বিবরণী প্রকাশিত হইল। 
রাঢতূমির হৃদয়-স্বরূপ বর্দমান-ভূভাগের প্রকৃত পরিচয় দান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। 

সমগ্র বদ্ধমান-বিভাগ-পরিদর্শন,--বহৃকালসাধ্য অতীত গৌরব-কীত্তি রক্ষার আয়োক্সন, 

আমার বা এই অস্থায়ী সমিতির সাধ্যায়ত্ব নহে। সম্মুখে যে অনন্ত কার্য্ক্ষেত্র পড়িয়া 

আছে, আমাদের অতীত গৌরবের স্পদ্ধী করিবার নানা সম্পদ্ বর্দমানের নান! স্থানে 

যাহা বিক্ষিণ্ড রহিয়াছে, সেই সকলের পরিচয় দিতে হইলে রাড়বাসীর সমবেত উদ্ভোগ 

আবশ্তক। এই মহান উদ্দে্ সুসাধনকল্পে রাঢ়-অনুসন্ধান'সমিতি প্রতিঠিত হইয়াছে। 

অন্ুসন্ধান-সমিতির কার্য্য এখনও প্ররৃত প্রস্তাবে আরম্ত হয় নাই। আমাদের সর্বজন- 

মান্ত অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক বর্ধমানের মহারাজাধিরাঁজ বাহাদুর, আমাদের পুজ্যপাদ 

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্জ্রী মহাশয় ও সমিতির অধিকাংশ সদস্তই বর্তমান 

সম্মেলন-ব্যাপারে জড়িত আছেন। আশা করা যায়, সম্মেলন-উৎসব সুসম্পন্ন হইবার 

পরই অনুসন্ধান-সমিতি কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। 

বর্তমান সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমমিতির উৎসাহে গত ৬ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই 

ফাস্তনের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দশন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল-_ 
কাটোয়া, দাইহাট, জগদানন্দপুর, অগ্রত্ীপ, ঘোড়াইক্ষেত্র, বেগে, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর, 

বিশ্বেশ্বর, কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্রহাস। আমার পরিদর্শন-কাধ্য অতি সত্বর সমাধা করিবার 



২ সাহিতা-পরিষগ-পন্ট্িিক। [ ১ম সংখ্যা 

অভিপ্রায়ে আমাদের রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধি- 

রাজ বিজয়চন্ত্র মহতাব, বাহাছর এবং অগ্রন্বীপের জমিদার শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক 

মহাশয় স্ব স্ব হস্তী দিয়া আমার এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এতস্িন্ন গ্রশুন- 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্রহাসে আমার 
সঙ্গে থাকিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং কাটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট সুহৃদৃবর 
যুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার এই অনুসন্ধান-কার্য্ে নান! ভাবে সাহায্য করিয়া- 

ছেন। এই স্থুযোগে আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 

সময়াভাবে অপরাপর বহু স্থান দর্শনের যেমন নুযোগ ঘটে নাই, যেষেস্থান পরিদর্শন 

করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবারও সুবিধা হয় নাই। যে বিবরণ 

মুগ্িত হইল, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও মসম্পুর্ণ পরিচয় বলিয়াই গ্রহণ করতে হুইবে। 

অভ্যর্থনা-সমিতির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের লিখিত "বর্তমান বদ্মান 

শীর্ষক প্রবন্ধ বিবরণীর সহিত প্রকাশিত হইল। অল্প দিনের উদ্যোগের ফল এই অসম্পূর্ণ 
বিবরণী পাঠ করিয়! কেহ যেন নিরুৎসাহ বা আমাদের উপর অনন্তঙ্ট না হন, ইহাই এই 

অধমের একান্ত প্রার্থনা । 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বনু 



বর্ধমানের পুরাঁকথা 

মাকণেয়পুরাণে (৫৮১৪ ) ভারতবর্ষরূপ কুর্মের মুখদেশে তাত্রলিপ্ত ও একপাদপদেশের 

পরই বর্ধমানের উল্লেখ আছে। বরাহমিহিরের বৃহত্সংহিতাতেও ভারতের পূর্বদিকে 
তাত্রলিপ্তের সহিত এই বর্ধমানের প্রসঙ্গ পাইতেছি।১ এদিকে মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলি 

ও পুগ্ডর সহিত স্থন্ের উল্লেখ আছে, কিন্তু বদ্ধমানের উল্লেখ নাই। ভীমের পূর্বব- 

দিপ্বিজয় উপলক্ষে সভাপর্ষে লিখিত আছে, 'পাগুববীর (ভীম ) মোদাগিরিস্থিত অতিবলশালী 
রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। পরে তীব্র- 

পরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ডাধিপ বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছ- 

নিবাপী রাজা মহৌজ1 এই ছুই নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত 

হইলেন। সমুদ্রসেন ও চন্ত্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়া তাম্রলিগ্তরাজ, কর্বটাধিপতি, 

সুম্ষ(ধিপতি ও সাগরবাপী শ্রেচ্ছগণকে জয় কগিজেন।”৩ কাপিদাসের রঘুবংশে লিখিত 
আছে, জিয়া রঘু পূর্বদিকে সমস্ত জনপদ আক্রমণ করিয়া মহাসাগরের তালীবনস্তামল 
উপকূলে উপনীত হইলেন। স্থুহ্গগণ বেতলতার মত জড়সড় হইয়া উদ্ধতগণের উন্মুলনকারী 

রঘুর নিকট নত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। পরে (রঘুবীর) নৌবলসম্পন্ন বঙ্গদেশীয় 
ভূপালগণকে বাছবণে উত্খাত করিয়! গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যবন্তী দ্বীপের উপর জয়স্তস্ত সকল 

ব্দমন নাম কত দিনের 

সপ. সর». সস সাক সপ সম... _ স্পা াাপিিশীশ পাপা... জিও 4০০ শপ পপ সপ পপ | ৮.৭: পা ও শপ পপ পপ পট পপর ও ওর এরর ৪৪3৬ 

(১) খৃংতসংহিত। ১৩৭, ১৬।৫। 

(২) মহাভ।রও, আন্দিপধব ১০৪ অঃ) 

(০) "অথ মোদ।শিরৌ চৈব জাজানং বলবত্তরম্। 

পাগুবেো বাহছুবীধ্যেণ নিজঘান মহামৃধে ॥ 

ততঃ পুও1ধিপং খীগং বাহুদেবং মহাবলস্। 

কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানক মহৌজনম্। 

উভ বলহঁতে। বীরাঁবুভৌ তীব্রগরাক্রমৌ । 
নির্জিতাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥ 

গমুদ্রসেনং নির্ডিত্য চক্দ্রসেনঞ্: পার্থিবম্ । 

তাজ্রপিগুঞ্চ রাঁজানং কব্বটাধিপতিং তথা ॥ 

হুঙ্গানামধিপঞ্চেব ষে চ সাঁগরবাসিনঃ। 

সর্ধ্ধন্ ম্নেস্ছগণাংশ্চৈৰ বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ |” 

( সভাপর্ধব ৩৪।২১-্৮২৪ ) 



৪ সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 

স্াপন করিয়াছিলেন ।৪ পতগ্রলির মহাঁভায্যে “বিষয়” শর্খের জনপদ অর্থ-প্রসঙ্গে অঙ্গ, 

বঙ্গ, সুন্ধ ও পুণ্ডের একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাস দীপবংশ ও মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, বুদ্ধদেবের 

সমকালে লালের রাজধানী সিংহপুর হইতে বিজয় নির্বাসিত হইয়! সমুদ্রে আসিয়! পড়িয়াছিলেন 

এবং তাহ! হইতেই সিংহ সত্যতালোকে আলোকিত হইয়াছিল । 

জৈনদিগের সর্ধপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গস্ত্র পাঠে জান! যায়,--(২৪শ তীর্ধস্কর মহাবীর 

বা) বদ্ধমানস্বামী “লাট়দেশে “বজ্জতৃমি* ও 'ম্ত্তভূমিগর মধ্যে অতিকষ্টে ১২ বর্ষ কাটাইয়া- 
ছিলেন। ততকালে বজ্জভুমিতে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল। অনেক সন্ন্যাসী কুকুর 

ভাড়াইবার জন্য দণ্ড লইয়া বেড়াইতেন। জৈন সুত্রকার লিখিয়াছেন যে, লাঢ় দেশে ভ্রমণ 

করা কঠিন।৬ জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাস্থত্রেও আর্য বা পুণ্যতূমিসমুহের মধ্যে 
কোটিবর্ষ ও রাঢুদেশের উল্লেখ আছে।" 

জৈনদিগের সর্ধপ্রাচীন অঙ্গ আচারাগগহৃত্রে যে বজ্জতূমি ও সুত্ততূমির উল্লেখ আছে, 
তাহাই আমাদের পুরাণে বর্ধমান ও স্ুদ্ধ নামে পরিচিত হইয়াছে এবং সেই স্থুপ্রাচীন কালে 

প্রায় খৃষ্টপূর্ব ৬ শতাব্দীতে সুক্ষ ও বর্ধমান রাটদেশেরই অন্তর্গত ছিল। মহাভারত* 
টাকাকার নীলকণ স্ুন্দেরই অপর নাম “রাটু' বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন” এদিকে মার্কগেয়- 

পুরাণ ও মহাভারতের শ্লোক একত্র পাঠ করিলে সুন্ধ ও বর্দমান অভিন্ন বলিয়াই যেন মনে 

হইবে। কিন্তু বরাহমিহির রাটের উল্লেথ না করিলেও স্দ্ধ ও বর্ধমান পৃথক্ ভাবেই উল্লেখ 

করিয়াছেন। উপরি উক্ত প্রমাঁণগুলি একত্র আলোচনা করিলে মনে হইন্ববে যে, বরাহমিহিরের 

সময়ে যে স্থান লুক্ধ ও বর্ধমান নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রঙ্থে সেই উভয় স্থানই 

পশিশী টি গা পিপা পরপা আপ পাপা পাপা এ পাদ পা পাপ িপিসিসপপাপাপপাপা ৮ শি শিপ টিটি শি শিস পি তি ৮ া্পপিপপিপাসপাশি াশিপপীপিসীপ  পেতপশাশি পপি শাপলা শীটি এ শি ০5১১৩ ৩৭০১৬ 

(৪) “পোরন্তযমেবমা্রামং স্ত।ং স্তান জনগদান্ জঙ্গী । 
গ্রাপ তালীবনঞ্ঠাসমুপকণং মহোদধে: ॥ 

অনআ।পাং সমুদ্ধন্ স্তম্ম। সিদ্কুরয়াদিব। 

আয়া সংরক্ষিতঃ হুলোব্ তিমাশ্রিত্) বেতসীম্ ॥ 

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা! নৌসাধনো গ্ভতান্। 

নিধন ভযস্তস্ত।শ্ গঙ্গা শ্রোতোহগ্রেসু নঃ 1” 

(রদুবংশ ৪।৩৪-৩৬) 

(৫) “বিবয়।ভিধানে জনপদে লুব, বহবচনবিষয়াহ্থভুব্,। অঙ্গানাং বিষয়ে! দেশং অঙ্গ; | বঙ্গ; | হুঙ্গা)। 

পু 121” (মহাভাষ্য ৪1২১1) 

(৬) আরারঙগহৃত 51৮1৩ । 

(১) “কোড়িবগিসং ব লাঢ1”--পন্নবণা। 

(৮) "হা; রাড -- মহাতারত, পড।পর্্ঘ ৩৩১৪ নীলকণটীক! | 
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একত্র রাঁট় বলিয়া! পরিচিত হইয়াছে,_তবে সুক্ষ নাম অপেক্ষ[ক্ৃত প্রাচীন বণিয়াই মনে 

হুইবে। ন্ুতরাং পুর্ববকালে সুন্ধ, রা ও বর্ধমান বলিলে সময় সময় এক স্থানই বুঝাইত। 
যাহা হউক, আমরা বুঝিতেছি যে, বর্ধমান নামটা নিতান্ত আধুনিক নহে, খৃষ্টীয় ৫ম 

শতাবীরও বহ্পূর্বে মার্কগডয়পুরাণের সময় হইতেই বর্ধমান নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 
২৪শ তীর্থক্কর বদ্ধমানস্বামী এখানে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করায় জৈনসমাজে এই স্থান 

পুণ্যক্ষেত্র বলিয়৷ সমাদৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বদ্ধমানস্থামীর পুণ্য সমাগমে এই স্থান বদ্ধমান 

নামে পরে পরিচিত হইয়া! থাকিবে । 
আগারাঙ্গস্থত্রের মতাঁনুদাঁরে বলিতে হয় যে, ধৃষ্টপূর্বব ৬ষ্ঠ শতার্বীতে রাঢদেশ বজ্ভূম ও 

সুক্ষ এই ছুই অংশে বিতক্ত ছিল, তৎপরে কিছুকাল এক হইয়া যাঁয়। গুপ্ত-সম্রাট্গণের 
প্রভাব খর্ব হইলে নানা সামস্তগণের স্বাধীনতা-গ্রহণের সহিত 

খুষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে রাঢ়ের অন্তর্গত সুক্ষ ও বর্দমান আবার 

শ্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইতে থাকে । 
টায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দশকুমারচরিতে দাঁমলিগুকে সুন্ষের অন্তর্গত" বলা হইয়াছে, এ অবস্থায় 

বর্তমান মেদিনীপুর জেলার কতকট! তৎকালে সুন্ধ বা রাঢ় বলিয়া পরিচিত ছিল। গঞ্জাম্ 
হইতে আবিষ্কৃত ২য় মাঁধবরাজের তামশাপন হইতে জান যায় যে, কোন্গোদপতি মাধবরাজ 
কর্ণন্বর্ণপতি শশাঙ্করাজকে আপনার অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় 

বলিতে পাঁর1 যাঁয় যে, কর্ণন্থৃবর্ণ ব! ব্ধমাঁনপতি শশাঙ্করাজের সময় স্ুহ্ষ, তাম্রলিপ্ত১* ও উৎকল 

পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ বিস্ৃত হইয়াছিল । বলা বাহুল্য, এই কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণরাটের সুদূর 

দক্ষিণে অবস্থিত মধুরভঞ্জ অস্তাপি অধিবাসিগণের নিকট রাঢ় বলিয়া! পরিচিত। 

ৃষ্টায় ৭ম শতাব্দীতে এই বর্ধমান জেলায় যে স্থানে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণের উপনিবেশ ছিল ও 
স্াঙ্গশগণের আধিপত্য চলিত--সেই স্থানই সাঁতশতকা বা সাতশইক1 পরগণ। নামে পরিচিত । 

বল! বাছল্য__রাট়ীয় ব্রঙ্গণগণ গৌড়াধিপপ্রদত্ত অধিকাংশ শাসন গ্রাম এই বদ্ধমান জেলায় 

লাভ করিয়। গ্রামীণ বা গ্রামাধিপ হইয়াছিলেন, অস্তাপি তাহাদের বংশধরগণ তত্বৎগ্রামীণ বা 

গাঞী নামেই পরিচিত। থুষ্টায় ১৯ শতাব্দীতে এই স্থান বিভিন্ন পাঁজবংশের শাসনে ও 

সাম্প্রদাদ্নিক বৈচিত্র্ে উত্তররাঢু ও দক্ষিণরাঁট এই দুই খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়। উত্তররাট়ের 
পালবংশের অধিকারে বৌদ্ধপ্রতাব, এবং দক্ষিণরাঁড়ে শূর ও দাস প্রভৃতি বংশের কর্মনিষ্ঠতাগ 
শ্রাহ্মণ প্রভাবের সন্ধান পাই। সম্ভবতঃ এই সান্প্রদায়িক ও রাজনীতিক পার্থক্য হইতেই 

রাড়দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ীপ্ ও দক্ষিণরাট়ীয় শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছিল। 

বর্ধম।নের প্রাচীন ভূ-সংস্থান 

পিসি পাপা পাপ 

(৯) দঈশকুমীরচরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছাাদ। 

(১*) জেননিগের তর্থ উপাঞ্গ 'পন্গবগ।, ব| প্রজ্ঞাপনছৃত্রের নতে "তামলিপি বঙ্গার" অর্থাৎ বঙ্গের মধ্যে 

তাঅলিপ্ত। এই প্রম(ণে বলা বাইতে পারে যে, কেন সময়ে তাবলিগ বঙ্গের মধ্যেও পররিখখিত হইত 
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থুষ্টায় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্বীতে উৎকীর্ণ পাঁল, বর্ম ও চন্ত্রবংশের শাসনে পৌও,বর্দন বা 
পৌগু ১তুক্তি, শ্রীনগরভূক্তি ও তীরভুক্তি এই তিনটা তুক্তি বা 7:০%1206 এর উল্লেখ পাঁইয়াছি। 

ৃষ্টায় ১২শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ বল্পলসেনের সীতাহাটা-তাঅ্শাসনে আমরা সর্বপ্রথম 

বর্ধমানভুক্তির সন্ধান পাই। এখন বর্ধমান বিভাগ বলিলে যতটা বুঝায়, পুর্ববকালে ইহার 

অধিকাংশ বর্ধমানতুক্তি নামে পরিচিত ছিল । তবে মহাভারত ও রঘুবংশ-রচনা-কালে বর্তমান 

বদ্ধমান বিভাগের সর্ব নিম্ন দক্ষিণ অংশের কতকটা সমুদ্রতরঙ্গ বিধৌত বা জাঙ্গলরূপে পরি- 
গণিত ছিল, পৃর্বোগচুত ভীমের দিখিঞ্জয় এবং রঘুর দিখিজয়-প্রনঙ্গ হইতে তাহার কিছু কিছু 
আভাস পাইতেছি । 

আবার বল্লালপুত্র লক্মণসেনের সমকালে লিখিত ধোয়ী কবির পবনদূত” কাব্যে সুম্ষের মধ্যে 
লক্ষমণসেনের রাজধানী বিজয়পুর কীর্তিত হইয়াছে । এ অবস্থায় সেনরাজবংশের রাজত্বকালে 
সুক্ষ বদ্ধমানতুক্তির মধ্যেই ছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক উপরি উক্ত প্রমাণ হইতে 
বেশ বুঝিতেছি যে, বদ্ধমান নামটাও অতি প্রাচীন ও বছু পুর্ববকাঁল হইতেই একটা স্তন 
জনপদ বলিয়! গগা হইয়া আপিতেছে। তৰে রাঢ়ু বলিলে তদপেক্ষা বৃহৎ জনপদও বুঝাইত । 

ৃষ্টায় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভ!গে মুসলমান ধীতিহাসিক মিন্হাজ লিখিয়া গিয়াছেন, “গঙ্গার 
ছুই ধারে লখ নৌতীরাজ্যের হুইটী পক্ষ, পূর্বদিকে রাল (রাড), এই ধারেই লখনোর নগর 
এবং পশ্চিম বরিন্দ (বরেন্ু ) নামে খ্যাত, এই ধারেই দেওকোট নগর।” মিন্হাজের এই 

উক্তি হইতে মনে হন্ন বর্তমান বারতুম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাকুড়া, সাঁওভাল পরগণা, 
ও হুগলী জেলা তৎকালে রাটের অন্তর্ণঠ ছিল । ম্ 

উপরে বদ্ধমানের যে সীমা দিলাম, তাহা ঠিক কতট! ছিল তাহা বলা কঠিন। ১৭৭৮ 
থৃষ্টাবে রেনেল সাহেব যে বাঙ্গালার মানচিত্র প্রকাশ করেন, সেই মানচিত্রে বর্ধমানের উত্তরে 

বীরভূম, দক্ষিণে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা, পূর্বে হুগলী, কৃষ্ণনগর 'ও 

রাজনাহী জেলা এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, বিষুপুর ও মেদিনীপুর জেলা 
পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহারও পূর্ধে রচিত--ভবিধ্য-ব্রঙ্ষঘণ্ড১১ নামক গ্রন্থে লিখিত 
আছে--পুগু,দেশ সপ্ত প্রদেশে বিভক্ত-- গৌড়, বরেন্্র, নিবৃত্তি, নারীখণ্ড, বরাহতৃমি, বর্ধমান 
ও বিন্ধ্যপার্খব। ইহার মধ্যে বর্ধমান মণ্ডল ২* যোল্রন।”১২ খুষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে রচিত দিখ্বিজয়- 
প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের মতে--“অক্জয়নদের দক্ষিণভাগে, শিলাবতী নদীর 
উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিমপারে এবং দারিকেশি নদীর পূর্বে দৈর্ঘ্য ১১ যোজন ও প্রস্থে ৮ যোজন 
পরিমিত বদ্ধমান দেশ।+১৩ “ইহার মধ্যভাগে দামোদর প্রবাহিত হইতেছে, পূর্বদিকে যে সমস্ত 

বদ্ধমানের পুর্ব আয়তন 

(০ হারার .. ০০৮-৩া০প এ। স৯৫০ পর এ আজ 

(১১) হ হু উইলসন্ সাহেবের মতে এই গ্রন্থ ১৫৫* থুষ্টাবের পর রচিত হয়। 10120 £১০008, 
1897, ৮০1 ১:05, 0,419 জ্ষ্টব্য |. 

(৯২) তবিধ্য ব্রহ্ষধ্ড ৬৯। 
(১৩) বিশ্বকোব, ১৭শ ডাঁগ ৬১২-৬২৮ পৃষ্ঠায় যুল বচন ডষ্টব্য 



সন ১৩২২] ষর্দমানের পুরাকথা ৭ 

নদী আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী, বকুল! ও সরস্বতী নদীই প্রধান। দক্ষিণেও বড় নদী আছে। 
তক্মখণ্ডের মতে, "বর্ধমানের মধ্যে বহুসংখ্যক নগর ও গ্রাম আছে, তন্মধ্যে এই কর়টী প্রধান -- 

খাটুল, দারিকেশিনদীর পার্থ জানাবাদ, মায়াপুর, শঙ্কর-সরিৎপার্থে গরিষ্ঠ গ্রাম, মুণ্ডেশ্বরীর 

নিকট শ্রীকুষ্ণনগর (থানাকুল ), এখানে অভিরাম প্রতিষ্ঠিত শ্ামন্ুন্দর, দামোদরের পার্থ 

রাজবল্লভ, ভাগীরথার পার্থ বিদ্বাস্থান নবদ্ীপ--গৌরাঙ্গের জন্মস্থান, নালাঁজোর, একলক্ষক, 
রাথববাটি ক, অন্থিকা', বালুগ্রাম, মীরগ্রাম, ভূরিশ্রেষ্টিক. সেনাপি, জনায়ি, স্ফুরণঃ আঙ্কন, তট, 

সবর্ণটীক, বর্ধমানের দক্ষিণে পারুল, কুমারবীথিকা, কুলক্ষিপ্তা, কপল, লৌহপুর, গোবর্ঘান, 

হান্তক, শ্রীরামপুর, বেলুন, অগ্রন্বীপ, পাটলি, কর্ণগ্রাম, জোতিবনি, চন্ত্রপুর, বলিহারিপুর, 

বচ্ছিকবালা, কুশমান, গঞ্গচারি, জাবট, চন্দ্রলেশ ও জাঙ্গলের নিকট রসগ্রাম। এ ছাড়! ৮টা 

পত্তনের নাম ষথা-_বৈদ্তপুর, পাটলি, শিলাবতীনদীর পার্থ লোহদা, দামোদরের নিকট চন্ত্র- 

বাটা, বর্ধমানের পশ্চিমাংশে বৃশ্চিকপত্তন, ত্রিবক্রসরিৎপার্থে হাটকনগর, ভাগীরথীর পশ্চিমে 

বিশ্বপত্তন এবং বর্ধমানের ত্রিশক্রোশ দুরে সামস্তপত্তন 1৮১৪ 

উদ্ধৃত গ্রাম ও নগরাদির অবস্থান আলোচনা করিলে বলিতে পাঁর! যায় যে, থুষ্টীয় সপ্ুদশ 
শতাব্দীর পুর্ব পর্য্যন্ত বর্তমান বর্ধমান জেলা ব্য তীত বর্তমান হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, পাবনা, 

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কতকাংশ পূর্বে বদ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। 

পূর্বেই লিখিয়াছি, জৈন আচারাঙ্গস্ত্রের মধ্যে বজ্জভূমির পথে কুকুরের উৎপাত উল্লেখ 
পাইয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে,২৪শ তীর্থস্কর মহাবীর স্বামীর সময় বজ্জভূমি বা বর্ধমান জন- 

পদ বন্তজন্তর বিহারক্ষেত্র ও অসভ্য লোকের বাসস্থান বলিয়াই গণ্য ছিল। 

বাস্তবিক সে সময় বর্ধমান সেরূপ বন্য ও অসভ্য ছিল না । তাহার বহু পুর্ব 

হইতেই এ অঞ্চলে উচ্চ সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়বীরগণের বাদ ছিল, 

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও যে তাহারা স্ব স্ব বীর্ধ্যবস্তার পরিচয় দিয়! গিয়াছেন, মহাঁভারতেই 

তাহার বর্ণন৷ রহিয়াছে । মহাবীর স্ব।মীর সময়েই শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাব। সিংহলের পালি- 

মহাবংশেই প্রকাশ যে, তৎকালে পিংহপুরে রাঁটের রাজধানী ছিল এবং তথায় সিংহবাহু রাঁজত 

করিতেছিলেন ৷ ছুষ্কর্ম্দের জন্য তিনি আপন প্রিয্পুত্র বিজয়কে তাহার সাঁত শত অন্ুচরসহ 

নির্বাসন করেন। ততৎকালেও রাঁঢ়বামী যে, সমুদ্রগামী নৌক। ব্যবহার করিতেন এবং মহা- 

সমুদ্রের উন্্নীমাল! ভেদ করিয়! সমুদ্রান্তরে ভিন্ন দেশে যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিলেন, প্র মহা- 
ংশ হইতেই তাহার প্রমাণ পাঁইতেছি। 

তৎকাঁলে বদ্ধমান, রাঢ় বা সুন্গপ্রদেশের পার্থ ভূভাগ সমুদ্র-তরঙ্গ বিচুদ্বিত ছিল। 

বর্দমানস্বামীর আগমনকালে যে স্থান বজ্জতূমি নামে পরিচিত ছিল, তাহাই মার্কণেয়- 

পুরাণে ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে “বর্ধমান” নামে সম্ভবতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। খ্ৃষ্টপূর্বব ৪র্ঘ 

বর্দম।নের সভ্যত। 

(১৪) ভবিধ্য ব্রঙ্গধও ৭ম অধ্যায়। 



৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [১ম সংখ্যা 

শতাব্দীতে গ্রীকরাজদূত মেগস্থিনিম্ 9%70£4109) নামে একটা বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদের 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিথিয়াছেন, 'যে বিস্তৃত জনপদের রাজধানী পাটলিপুত্র 

সেই প্র।চ্য জনপদের পুর্ববদিকে উক্ত গগঙ্গারিডি” জনপদ ।১১৭ প্রাচীন পাশ্চাত্য ধঁতিহাসিক 

দিওদোরস্ মেগস্থিনিসের দোহাই দিয়! লিখিয়াছেন,_-“গঙ্গানদী গঙ্গারিডির পুর্ব সীমা 

হইয়! সাগরে মিলিত হইয়াছে।” আবার প্রপিন্ধ পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমীর মতে 

গঙ্গার মোহানার অদৃরস্থিত প্রদেশে গঙ্গারিডিগণের বাস। এখানকার রাঁজ। গঞ্গৈ' নগরে 

বাস করেন ।”১৬ সুপ্রাচীন পাশ্চাত্য প্রতিহাসিক ও ভৌগোলিকের উক্তি হইতে বেশ মনে 

হইবে যে, বর্ডমান ভাগীরথীর পশ্চিম কূল হইতে প্রাচীন মগধের পূর্ববসীম! পর্য্যগ্ত রাঢ়দেশই 

গ্ারিডি' নামে পরিচিত ছিল। প্রিনি লিখিয়াছেন,-- গঙ্গার শেষাংশ গঙ্গীরিডি-কলিন্ির 

মধ্য দিয়। গিয়াছে ।৮১৭ প্রিনির এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, কলিঙ্গের উত্তরাংশ বা উতৎ্কলের 

কতকটা তৎকাঁলে রাঁঢ়দেশের অন্তর্গত ছিল। কাহারও মতে গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গালীই গ্রীকৃ- 
ভাষায় গঙ্গারিডি হইয়াছে। পাশ্চত্য এঁতিহািক দিওপদোরাস্ বলিতেছেন,_-গগঙ্গারিডিগণের 

অসংখ্য রণহর্মদ হস্তী থাকায় কখন কোন বিদেশীয় রাজ! তাহাদিগকে পরাজয় করিতে 

পারে নাই। কারণ অপর দেশের লোকেরা সকলেই সেই হস্তীকে ভয় করে।' প্লিনি 

লিবিয়াছেন--“সর্ববদা ৬৯০৭ পদাতি, ১০০৪ অশ্বারোহী ও ৭** হস্তী স্থসজ্জিত থাকিয়া] সেই 
রাঁজ্যের নরপতির দেহরক্ষা করিতেছে । রাজধানীর নাম পর্থলিস বা পরতালিস্্”। থুষ্টীয় 

১ম শতাব্ধীতে পেরিপ্লদ্ লিখিয়! গিয়াছেন যে, গগঙ্গৈ বন্দর হইতে শ্রেষ্ঠ মস্লিন, প্রবাল, ও 

নান৷ দ্রব্য রপ্তানী হইত। রোমের মহাকবি ভার্জিল খৃষ্টপূর্বব ১ম শজব্বীতে উজ্জল ভাষায় 
বর্ণন! করিয়াছেন, “তিনি জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইবেন, তথাম্ন মর্রের একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা 

করিবেন, তন্মধ্যে রোঁমসম্রাটের মুর্তি রাথিবেন,-মন্দিরের দ্বারদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তের 

গঙ্গারিডিগণের অপুর্ব বুদ্ধের চিত্র ও সত্রাটু কুইরিনাশের লাঞ্ছন আঁকিবেন।৮১৮ সিংহলের 

কবি-এতিহাদিকের মহাবংশ ও গ্রীক এতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে আমর! বেশ বুঝিতেছি যে, 
ৃষ্টপূ্বব ৬ষ্ঠ শতাবী হইতে খৃষ্টপূর্বব ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাঢুদেশ সভ্যতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। 

নিংহলের মহাবংশে পাইতেছি যে, খুষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাবীতে “সিংহপুর নামক স্থানে বাল 

বা রাঢ়ের অধীশ্বর সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। তৎকালে এখানে সিংহের বড়ই উৎপাত 
বর্দমান ব। রাড়ের ছিল, তাহা হইতে অথবা! পিংহ্বাহুর বীধ্যবন্তার পরিচয় দিবার জন্ত 
প্রাগীন রাজধাশী মহাবংশকাঁর রাড়াধীশ্বরকে লিংহীর হুগ্ধে গ্রতিপালিত বলিয়া! প্রকাশ 

করিয়াছেন। সেরগড়পরগণায় সিংহারণ নামে যে নদী আছে, কেহ কেহ মনে করেন এ& 
পক পাপী প পশশিি  পিশিপী 0 তাল আপপী ০ সপস্পাপশীপী পপ? ৮ শাশপীীিকি ও প্পেপীশিশিশ পািীশীসপি পাশা পতি এ পািপাশীট পি সপ্ত পপি শশী পাপী পপ পপ পপ ৯৮ পা পা পাকা 

(১৫) 1100217501575 473016120 170012, 25 05557105070) 11689500557065 200. 0905 058, 

(১৬) 71601000155 00019000, 0172, 

(১৭) 110০0117701575 016£550)6756555, 0. 125. 

(১৮) 06018155, 111) 27. 
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নদীর তীরে মিংহপুর রাজধানী ছিল,--এখানে সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। সিংহপুর ধ্বংস 

হইলে এই স্থান এসংহারণ্য, নামে প্রপিদ্ধ হয়। এই সিংহারণ্য হইতেই সিংহারণ' নদীর 

নামকরণ হইয়৷ থাকিৰে। 

তৎপরে গ্রীক ও রোমকদিগের বিবরণী হইতে পাইতেছি যে, খৃষ্টপুর্বব ৪র্থ হইতে খুষ্টীয 

১ম শতাবীর মধ্যে বর্ধমানপ্রদেশে পরতালিন্ (0০:৪115), গন্গে (040591) ও কাটাদপা 

(9৮091) নামে তিনটা প্রধান নগর বা বন্দর ছিল। ফরাসীপুরাবিদ্ সেপ্টমার্টিন 

বর্তমান বর্দমান সহরকেই 7১60:09115 বা [,০/21195 স্থির করিয়াছেন। এই নামটা দেশীয় 

'পরতাল" শব্ধেরই বিকৃত রূপ বলিয়া! মনে হয়। দিপ্রিজক্প্রকাশে সপ্রজাঙ্গলের বিবরণের 

পর বঙ্গাল-পরতালের প্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গ অনুনরণ করিলে বলিতে হগ্ যে, বর্তমান 

রা ও পূর্ববঙ্গের মধ্যস্থলে পরতাল+ বলিয়া কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং বিক্রমপুরে সেই 

পরভালরাজের প্রমো দভবন ছিল ।১৯ বদি দিপ্থিঙ্গয় প্রকাশের 'পরতাল” এবং গ্রীক এঁতিহাপিক- 

গণের [১2:৮79115 বা 7০9:2115 এক হয়, তাহা হইলে বর্তমান সহরকে [১০:58155 বলিয় 

ধরিয়। লইতে সন্দেহ হয়। যাহ! হউক এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবহাক। 

গগৈ বন্দর কোথায় ছিল, তাহা এখন স্থির করা কঠিন। তৎকালে যেখানে 
গঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল, সেই স্থানেই 'গগৈ” বন্দর হওয়! সম্ভবপর । কণ্টপন্থীপ বা কীটাদীয়ার 
অপত্রংশে “কাটাদপা” হইয়া থাকিবে, এখন কাটোয়া নামেই পরিচিত। 

থুটীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাক রাড়দেশে আগমন করেন। তিনি এখানকার 

সমৃদ্ধির কথা! উজ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। তৎকালে সুন্ধ, রাঢ়ু বা বদ্ধমানতুক্তি 

কর্ণন্থবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে এই স্থান বহু জনাকীর্ণ, বহু ধনকুবের ও 
বিগ্যান্ুরাগী জনগণের বদবাস ছিল। তৎকালে এখানকার রাজধানী কর্ণন্বর্ণে ১০টী মাত্র 

বৌদ্ধ সজ্বারাম, কিন্তু নান! সম্প্রদায়ের ৫০টী দেবমন্দির ছিল। সুতরাং বল! যাইতে পারে 

যে, এখানে বৌদ্ধসম্প্রদায় অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের লোকই বেশী ছিল। তখনকার এই 
কর্ণন্বর্ণ বা রাট়ের রাজধানী লইয়া মত ভেদ আছে । কেহ বলেন, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় 

রাঙ্গামাটী বা কাণসোণা নামক স্থানে, আবার কেহ বলেন ষে, বদ্ধমানের নিকটবর্তী 
কাঞ্চন-নগরেই কর্ণম্বর্ণের প্রাচীন রাজধানী ছিল। বলাবাহুল্য এই হৃইটা স্থানই 

এক সময়ে বিশেষ সমুদ্ধিশালী ও রাড়ীয় সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়! পরিচিত ছিল এবং এখনও 

উভয় স্থানেই সেই অতীত কীর্তির নিদর্শন বিদ্তমান। উক্ত উভত্ স্থান ব্যতীত এই 

বর্ধমান জেলার মধ্যে সিংহারণ, প্রছ্যয়পুর, শুরনগর, মন্দারণ, ভূরসুট প্রভৃতি শত শত 

(১৯) “বিহজ্জনানাং ঘাসশ্চ বিক্রন্পূর্য্যাশ্চ ভূরিশঃ। 
পরতালভূমিপন্ত তোবিস্থলং বিছবূধাঃ॥* দিখ্বিজয়গ্রকাশ ৯২) 

+ 
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স্থানে পূর্ব-ভারতীয় গ্রীচীন সভ্যতার যথেষ্ট নিদর্শন ছড়াইয়া রহিয়াছে। আশ! করি, 

রাট়-অনুসন্ধান-সমিতি সেই সকল কীর্তির তত্বোদ্ধারে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। 

খৃষ্টায় ৮ম ও নম শতাব্দীতে সমগ্র রাঢ়দেশ শৃরবংশীয় নৃপতিগণের অধিকারতুক্ত ছিল। 
ততপরে পালরাজগণের প্রভাববিস্তারের সহিত তাহাদের অধিকারভূক্ত স্থান উত্তররাঢ় এবং 

শূর ও দাসবংশের অধিকারতূক্ত স্থান দক্ষিণরাঢ় নামে পরিচিত হইয়াছিল। বর্তমান বর্ধমান 

জেলার উত্তরাংশে ও মুর্শিনাবাদ জেলায় অগ্ভাপি উত্তররাটীয়দিগের আদি সমাঁজস্থান এবং 

বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে এবং হুগলী জেল! ও ২৪ পরগণার মধ্যে দক্ষিণরাট়ীয়দিগের 

সমাজস্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । বর্ধীমানজেলাস্থ শূরনগর, প্রহ্যক়্পুর ও গড়মন্দারণ নামক 
স্থানে বিভিন্ন শুররাজের এবং হুগলীজেলাস্থ ভূরম্থট নামক স্থানে দাসবংশের ও তৎপরে 

রাট়ীয় ব্রাহ্মণরাজবংশের রাঁজধানীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাশ্থত্র নামক উপাঙ্গে রাঢ়দেশ পুণ্যভূমি বলিয়! 

পরিচিত হইয়াছে। কর্পদ্রমকালিক নামে জৈন কল্পসথত্রের টীকায় পাওয়া যায় যে, মহাবীর 

স্বামী এখানকার কেবল সভ্য জাতি বলিয্ক৷ নহে, অসভ্য জাতিদিগের 

মধ্যেও ধর্মালোক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই বর্ধমানন্বামীর পুণ্য- 

শ্রবে সম্ভবতঃ অতি পুর্বকাল হইতেই জৈনসমাজে বর্দমান পুণাভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 

শান্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবও রাঢ়দেশে অন্নদিন হয় নাই। বশিষ্ঠের পিদ্ধিস্থান 

তারাগীঠ ও কিরীটেশ্বরী বর্তমান বর্ধমান জেল!র বাহিরে হইলেও বর্ধমানভুক্তি বা রাঢ়দেশের 
মধ্যেই অবস্থিত। রাঢ় ব! বদ্ধমানপ্রদেশ এক সময়ে শৈব ও শাক্তগণের লীলাস্থান বলিয়া গণ্য 

ছিল, তাহার কারণ ৫১টা পীঠের মধ্যে এই রাটুদেশেই মটী ডাকার্ণৰ গীঠ অবস্থিত | 

কুজিকাতস্ত্রের ৭ম পটলে কর্ণন্বর্ণ বা কর্ণন্বর্ণ, ক্ষীরগ্রাম, বৈষ্থনাথ, বিন্ব ক, কিরীট, অশ্বগ্রন বা 

অশ্বতীর্থ, মঙ্গলকোট ও“অউহাস এই আটটা স্থুপ্রাচীন সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে । বলা বাচ্ল্য, 

মুদলমান-আগমনের বহু পূর্ব হইতেই এ সকল স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ।২, 
এ সকল স্থান বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে এখনও প্রাচীন কীত্ির বহু নিদর্শন বাহির 
হইতে পারে । 

আরও কত শাক্তস্থান আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ অসম্ভব। এইরূপ যে 
সকল শৈব-কীন্তি আছে তন্মধ্যে বৈষ্ভনাথ ও বক্রেশ্বর সর্ধপ্রাচীন ও প্রধান। এইরূপ 

ভক্তপ্রবর জয়দেবের লীলাস্থলী কেন্দুবিন্ব_বৈষ্বর্জগতে আজও প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া 

ধন্মপ্রভাব 

(২*) তত্ত্রচুড়ামণি নামক পরবর্তী! সংগ্রহ গ্রস্থে (রাঁড়দেশের মধে) বহছুলা, উজানী, গ্গীরখণ্ড, কিরীট, নলহাটা, 
বত্রেশ্বর, অটহাস ও নন্দিপুর এই ৯টাকে মহাপীঠ গ্থ।ন বলিয়া ধর! হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে রচিত শিব- 

চরিতসংগ্রহ গ্রন্থে অটহাদ, নলহাটা ও নশ্দিপুর উপগীঠ মধ্যে গণ্য এবং তৎপরিবর্তে সুগন্ধ! রণখণ্ড ও বক্রনাথ 

এই তিনটা মহা'পীঠ বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে । এরূপ মতভেদস্থলে অতিগ্রাচীন কুজিক তন্ত্রের মতই গ্রহ্ণীয়। 



সন ১৩২২] বর্ধমানের পুরাঁকথ। ১১ 
কীর্তিত হইতেছে । রাঢুদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধর্ধপুজার অল্প-বিস্তর প্রচার আছে। 

পৃজ্যপাঁদ মহামহোপাধ্যায় শান্ত্রীমহাশয় এই ধর্মপূজাই বৌদ্ধধর্মের শেষ নিদর্শন বলিয়া 
বহুদিন প্রমাণ করিয়াছেন। তাহা অগ্রাহ্া করিবার উপার নাই। মুসলমানপ্রভাবকালে 

সাধু ও ভক্তপ্রভাবে যে সকল অনংখ্য পীঠ ও পাটের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ব 
মধ্যে সে সকলের আর উল্লেখ করিলাম নাঁ। “বর্তমান বর্ধমান” প্রসঙ্গে তাহার কিছু কিছু 

আলোচিত হইয়াছে। 

শ্ীনগেন্্রনাথ বস্থু। 



বর্তমান বর্ধমান 

অবস্থান 

বদ্ধমান জেলার পূর্বে ভাগীরথী। ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে নবদ্ীপের চতুংপাস্বন্থ 
কিঞ্চিৎ ভৃভাগ ভিন্ন নদীয়া জেলার সমস্ত অংশ ভাগীরথীর পূর্ব-তীরে অবস্থিত। দক্ষিণে 
হুগলী জেলা, পশ্চিমে বাঁকুড়া ও মানভূম। উত্তরে সাওতাল পরগণ।, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ । 

পূর্ব্বের সীমা-রেখা যেমন ভাগীরথী, উত্তরে তেমনই কোন কোন স্থানে অজয় এবং 

পশ্চিমে দামোদর ও বরাকর। 

আয়তন ও লোক-সংখ্যা 

ষদ্ধমান জেলীর আরূতন ২৬৯১ বর্ণ-মাইল। লোকসংখ্যা ১৫৩৮৩৭১। সদর, আসানশোল 

কাটোয়া ও কালনা এই চারিটি মহকুমা । ৬টি মিউনিসিপালিটি, ১৭টি থানা এবং ২৭৬৯ 

গ্রাম আছে। জেলার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১২২*৫৫১ ও মুসলমানের সংখ্যা ২৯৯৩৮১। 

জেলার সমস্ত লোকের মধ্যে শতকরা ১* জন শিক্ষিত। শিক্ষায় বাঙ্গলার জেলার মধ্যে 

বর্ধমান ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছে । সমস্ত বাঙ্গলায় শতকর| ৩১ ইংরাজী শিক্ষিত, 
বর্ধমান জেলায় ৩। | 

বর্ধমান জেলায় ২৭টি উচ্চ-ইংরাঁজী বিগ্কালয় আছে, তন্মধ্যে ৩টি বদধ্মাম নগরে। তস্তির 
বদ্দমান নগরে একটি ২য় শ্রেণীর কলেঞ্জ ও একটি টেক্নিক্যাল স্কুল আছে। 

বিভিন্ন জাতি 

বর্ধমান জেলায় ৯৪টি জাতি আছে। ইহার মধ্যে বাঁগদির সংখ্য। প্রায় ছুই লক্ষ । ব্রা্গণ, 

বাউরি ও সদগোঁপদিগের সংখ্যা প্রত্যেকের এক লক্ষের অধিক। তত্তিন্ন উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, 

ডোম, গোয়ালা, হাড়ি, কৈবর্ত, কলু, মুচি ও তিলি জাতির সংখ্যা ২৯০০০এর অধিক। 

সমস্ত বাঙলার উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শতকরা ৭৭.৫ জন বর্ধমান জেলায় বাঁস করে। 

তস্তিশ্ন বাগ্দি, বারুই, ভূইয়া, ডোম, গন্ধবণিক, কলু, কোরা, মুচি ও সাঁওতাল জাতির সংখ্যা 

বাঙলার অন্তান্ত জেলা অপেক্ষা বর্ধমানে অধিক । কেবল মেদিনীপুরে ব্াঙ্গণ ও সদ্গো'প 

জাতির সংখ্যা বদ্ধমান অপেক্ষা অধিক । 

নাশ 

অধুনা বিভাগ, জেল! ও প্রধান নগরের নাম বদ্ধমান। মুসলমামদিগের আমলে বদ্দমান 

নামে নগর, মহাঁল, পরগণা ও চাকলা ছিল। হিন্দুিগের সময়ে নগর ও তৃক্তি বর্ধমান 

মামে অভিহিত হইত। রাজ্যের এক এক বৃহৎ ভাগকে তুক্তি বলিত ৷ সেকালের ৬টি তুক্তির 
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নাম পাওয়! যাঁয়--বর্ধমান, দণ্ড, তীর, পুগুবর্ধন, জেজা ও শ্রীনগর । এক সময়ে সমস্ত 

মগধ ও বাঙ্গলা দেশ কোন রাজ! বা সম্রাুবিশেষের অধীনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, 

সন্দেহ নাই। 

প্রাকৃতিক বিবরণ 

দামোদর, অঞ্জয় ও ভাগীরী ভিন্ন বৃহৎ নদ নদী আর নাই। বরাকর, সিংহারণ, খড়ি, 

বাঁক! প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীও জেলার মধ্যে আছে। খড়ি ও বাঁকার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া বোধ 

হয়, এগুলিও কাণানদীর ন্তায় এককালে দামোদরের শাখা ছিল। বন্তুক1 ও গানুড় নদীর 

শু খাত বদ্ধমানের সন্নিকটে বর্তমান আছে। ধর্মমঙ্গলে প্রথমটির ও মনসাঁমঙ্গলে দ্বিতীয়টির 

উল্লেখ আছে। . 
বদ্ধমানে পাহাড়-পর্বত নাই, তবে পশ্চিমাংশে প্রস্তরময় তৃমি আছে, যাহা হইতে 

বন্ধমানের পরাঙ্গামাটী” নাম। এই অংশে প্লেটারাইট”-প্রস্তর ও তজ্জাত ভূমি আছে। 
নিলে কয়লার খনি। এখানকার ভূমিতে যথেষ্ট লৌহ আছে। সদর, কালন! ও কাটোয়া 

মহকুমার ভূমি পন্বলময় ও যথেষ্ট উর্বর | 

উৎপন্ন দ্রব্য 

ধান্ত ও কয়ল! বদ্ধষানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাণীগঞ্জে কাগজ ও বার্ণ, কোম্পানীর 

মুন্মক় দ্রব্যের কারখানা মাছে । জেলায় কয়েকটি তেলের ও চাউলের কল আছে। কাঞ্চন- 

নগরের ছুরী-কাচি, বনপাশের পিত্তলনির্ম্িত দ্রব্য ও বামের দেশীধৃতি বিখ্যাত। মিহিদানা 
ও সীতাভোগ নামক মিষ্টাক্লের জন্য বদ্ধমান নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

ভৌগোলিক পরিবর্তন 

রাঢ়প্রদেশে বদ্ধমান-ভুক্তির কতদূর বিস্তৃতি ছিল, জানিবার উপায় নাই। আইন্হ- 
আকবরী গ্রন্থে শরিফাঁবাদ সরকারে বদ্ধমান একটি মহাল বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া 

যা। মুশিদকুলি খা! ১৭২২ খুঃ অবে' বাঙ্গলা দেশকে ২৩ চাকলায় বিভক্ত করেন। তম্মধো 

বদ্ধমান এক চাঁকলা। ১৭৪ খুঃ অন্দে বদ্ধমানের রাজ! চিত্রসেন রায় এই বদ্ধমান চাকলার 
রাজরূপে দিল্লীর বাদশাহের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। মীরকাশিম নবাব হইয়া! ১৭৬০ খুঃ 

অবে বদ্ধমান চাকলা ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। তখন বদ্ধমান ও বাঁকুড়া 
জেলার সমস্ত এবং বীরভূম ও হুগলী জেলার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ১৮২* খৃঃ অবে 
বাকুড়া ও ১৮৩৩ খৃঃ অনে হুগলী জেলা পৃথক্ হইয়। যাঁয়। 

প্রাকৃতিক উৎপাত 

১৮৫৫ খৃঃ অব্ধে রেলওয়ে খুলিবার পরে বর্ধমান স্বাস্থানিবাঁস হয়। কিন্তু ১৮৬২-৭৫ 

থঃ অব পধ্যন্ত ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর অত্যাচারে বর্ধমানের পল্লী ও নগর প্রায় জমশুন্য 
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হইয়াছিল। এখন ম্যালেরিয়া প্রকোপ সেবপ না থাকিলেও বাঁঙ্গলার কোন অংশ অপেক্ষা 
অত্যাচার এখানে কম নয়। 

দামোদরের বস্তায় মধ্যে মধ্যে লোকের সর্বনাশ হয়। ১৭৭৯, ১৭৮৭১ ১৮২৩১ ১৮৭৫ 

ও ১৯১৩ খুঃ অবে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বদ্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্থান 

প্লাবিত হয়। ইহাতে বনু সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং বহু লোক ও গবাদি পণ্ড মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

পরগণ। 

বর্তমানে বদ্ধমাঁন জেলায় বনু পরগণ1 আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি নাম মুসলমান-যুগে 

প্রদত্ব ) যখা,__শাহাবাদ, হাঁভেলি, মজঃফরশাহী, আমিরাবাদ, আব্মতশাহী, জাহাঙ্গীরাবাদ, 

শেরগড়, শিলামপুর প্রভৃতি । আর কতকগুলি ছিন্দু-যুগের নাম ) যথ!,_বর্দমান, সাতশইকা, 

থওঘোষ, গোপভূম, সেনভূম, শিখরভূম, সেনপাহাড়ী, চম্পানগর, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি । 

প্রবাদ 

এই চম্প/নগরে টাদসদাগরের বাটী ছিল। গাড় বা বেছল! নদী দিয়া বেহুলা লথিন্নরের 
শবদেহ কলার মান্দাসে ভাসাইয়া লইয়। গিয়াছিল। গোপতৃম এককালে সদ্গোপদিগের 
রাজ্য ছিল। বদ্ধমান জেলার মানকরের সন্গিকটে গোঁপরাজ মহেন্দ্রনাথের গড় ছিল। ইহ! 

উমরার গড় নামে প্রনিদ্ধ। সেনপাহাড়ীতে লাউসেনের প্রতিদ্বম্দী ইছাইথে|ষের রাজধানী 

ছিল। সেনতৃম সম্ভবতঃ লাউসেনের পিতা! কর্ণসেনের বা তীয় বঞশধরগণের রাজ্যের 

অন্তর্গত ছিল। 

গড় 

বদ্ধমীন জেলায় বহু প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়! যাঁয, ইহার কতকগুলি 

হিন্দুযুগের আর কতকগুলি দুর্গ মুসলমানের! নূতন নিম্দাণ করে অথবা হিন্দু-নির্শিত 
গড়গুলিই নিজেরা ব্যবহার করিত। কয়েকটি গড়ের নাম নিয়ে লিখিত হইল,__ 

১, তালিতগড় বাঁ মহবতগড়_-বদ্ধম।নের এক ক্রোশ পশ্চিমে অবন্থিত। ইহারই 
নিকটে নবাবের হাটে ১৯৮ শিবমন্দির অবস্থিত। ২, খাঁজাহানখাঁর গড় -বর্ঘমানের 
দক্ষিণস্থ উচালনের নিকট। ৩, শক্তিগড়__ই, আঁই, কোম্পানীর ষ্টেশন। ৪, রামচন্ত্রগড়-__ 
ভাটাকুলের নিকট । «৫, নরপাঁলগড়__কামারকিতার নিকট । ৬, উমরারগড়--মানকরের 
নিকট। ৭, শেরগড়-_রাণীগঞ্জের নিকট । ৮, সমুদ্বগড়। ৯, পানাগড়। ১০) রাজগড় 
ও আরও ছুই একটি গড়ের চিহ্ন কীকসার নিকটে আছে। ১১, কুলীনগ্রামের গড়। 
১২, মঙ্গলকোট। ১৩, গড় সোণাঁডাঙ্গা। ১৪ ও ১৫, দিঘা ও চুরুলিয়ার গড়। ১৬, 

কালনার গড়। 



সন ১৩২২ ] বর্তমান বর্ধমান ১৫ 

সম্রান্তবংশ 

(১) বর্ধমান-রাঁজবংশ, (৯) শিয়ারশোল-রাজবংশ, (৩) চকদীঘির সিংহরায়, (8) বৈস্ত- 

পুরের নন্দী, (৫) দেবীপুরের সিংহ, (১) শ্ীবাঈীর চন্দ, €1) কাইগ্রামের মুন্পী, (৮) বর্ধ- 

মানের তেওয়ারি এবং (৯) কুম্ুমগ্রাম, বোহার প্রভৃতি স্থানের মিঞাবংশ জেলার মধ্যে সন্ত 

বলিয়া খ্যাত। 

বর্ঘমান-রাজবংশের স্থাপয়িত৷ সঙ্গমসিংহ প্রথমে বর্ধমান হইতে ২॥০ ক্রোশ দুরে বৈকু্- 
পুরে বাদ করিতেন। বনুকানদী তীরস্থ বৈকুগপুর তখন বাণিজ্যের স্থান ছিল। এখনও 

এই রাজবংশের গড়খাই করা বৃহৎ বাটার ভগ্রাবশেষ বৈকু্পুরের 

প্রান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গমরায়ের পুন্র বঙ্কুবিহারী রায়। 

তৎপুল্ আবুরায় ১৬৫৭ খুঃ অব্ধে বর্ধমান চাঁকলার ফৌজদারের অধীনে বদ্ধমান নগরের 

অন্তর্গত পেকাবে বাগান বা রেখাবে বাজারের কোতোয়াল ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। তৎপুত্র 

বাবুরায় বর্ধমান পরগণ! ও অন্ত তিনটি মহালের অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ঘনশ্াম 

রাঁয় ও তৎপুত্র কষ্ণরাম রায়। ইনি কয়েকটি নূতন মহাল হস্তগত করিয়া বাদশাহ মাওরঙ্গ- 

জেবের নিকট প্রথম সনন্ব প্রাপ্ত হন € ১৬৮৯ খুঃ অব্য )। ইহারই সময়ে ১৬৯৭ খুঃ অবে 

চিতুয়া বরদার জমীদার শোভাদিংহ পাঠান-সর্দার রহিমর্থার সহিত মিলিত হইয়! বিদ্রোহী হইয়] 

ইহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। তৎপুভ্র জগতরাম রায় দিল্লীর বাঁদশাহের নিকট ২য় সন্ন্দ 

প্রাপ্ত হইয়! ১৭০২ খৃঃ অন্দে শত্র কর্তৃক কৃষ্ণশায়র পুফরিণীতে নিহত হন। ইহারই পুত্র 

বিখ্যাত যোদ্ধা কীন্ডিচন্ত্র। তিনি চত্ত্রকোণ।, বন্দী, বালিগড়ি ও বিষুপুরের রাজাদিগকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়া তাহাদিগের রাজ্য হস্তগত করেন। পরে বিষুপুরের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া 

নবাব আলিবদ্দার পক্ষে মাহাট্রাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তাহার মৃতার পর ১৭৪* খুঃ অন্দে 
তৎপুন্র চিত্রসেন রায় বাদশাহের ৩য় সনন্দে প্রথম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নিঃসন্তান 

হইয়া পরলেক গমন করিলে, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ১৭৪৪ খুঃ অব রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫ 

থুঃ অবে তিনি দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদশাহের নিকট ৪র্থ সনন্দ প্রাপ্ত হন ও কিয়দিন 
পরে মহারাজাধিরাঞজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার আমলে বর্ধমান চাকলা ইষ্ট ইও্ডিয়া 

কোম্পানীকে প্রদত্ত হইলে ইনি বীরভূমের রাজার সহিত বিদ্রোহী হন। ছুইবার ইষ্টইপ্ডিয়া 
কোম্পানীর সৈম্তদলকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় বার স্বয়ং পরাজিত হন। তৎপরে ১৭৬* ও 

১৭৬১ থৃঃ অবে তিনি কোম্পানীকে স্বয়ং রাজস্ব প্রদান করেন। ১৭৬২ হইতে ১৭৭৬ 

থুঃ অব পথ্যস্ত কোম্পানী বর্দমান জমিদারী খাস দখলে রাখিয়া! বর্ধমান রাজকে মালিকানা 

প্রদান করিতেন। ১৭৭* খৃঃ অন্দে মহারাজ তিলকচন্ত্রের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তেজচন্্র 
রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৭৭১-১৮৩২ থুঃ অব্ব পর্যন্ত মহারাজ তেজচন্্র রাঁজত্ব করেন। বর্ধমান 
জমীদারীর রাজন্ব আদায়ের জন্য মহারাজ নবকৃষ্ণ সাজোয়াল হইয়া ১৭৮*-১৭৮২ থৃঃ অব 
পর্যযস্ত বর্দঘমানে ছিলেন। মহারাজ তেজচন্ত্রের সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইম্বাছিল। 

বর্ধমান-রাজবংশ 



১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্্রিক। [ ২ম সংখ) 

বর্ধমানরাঁজ-কর্তৃক পত্বনী-গ্রথার প্রচলন হইলে ১৮১৯ খৃঃ অবে পত্বনী-মাইন বিধিবদ্ধ হয়। 
মহারাজ তেজচন্ত্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মহাতাপটাদ পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন। 

মহারাজ মহাতাপটাদ ১৮৩১-১৮৮১ খুঃ অব্য পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি মহাভারত ও হরিবংশ 

বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়! বিতরণ করেন। তিনি নামের পুর্ববে হিন্ হাইনেস্ (719 [7181793) 

লিখিবার অধিকার পাইয়াছিলেন ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। 

ব্রাক্ষণ, বৈধুব ও কৰি 

বিশ্বকোষ সন্কলয়িত! প্র।চ্যবিদ্তামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় ঠিক করিয়াছেন, 
রাট়ীর বাহ্মণদিগের ৫৬ গাইএর মধ্যে ২৪টি গ্রাম বদ্ধমান জেলার মধ্যে আছে। 

শ্রগৌরাঙ্গদেৰ বদ্ধমান জেলার কাটোয়ায় সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন। বদ্ধমান জেলা 

শ্রী্ড, কুনীন গ্রাম প্রভৃতি স্থানে বহু বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়া বদ্ধমান জেলাকে পবিত্র করিয়া 

গিয়াছেন। কড়চা-প্রণেতা গোবিন্দদাস বদ্ধমানের কাঞ্চননগর পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। 

চৈতন্তচরিতামূত-রচগ্লিতা শ্রীরুঞ্জান কবিরাজ ঝামটপুরে, চৈতন্তমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দ 

আমাইপুরে ও চৈতন্তমঙ্গল-প্রণেতা লোচনদাস কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

অভয়ামঙ্গল ব৷ চণ্ডী-প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্বরাম চক্রবর্তী ও কাশীরামদাস বদ্ধমানের 

দামুন্ত। ও পিঙক্গি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্তী খণ্ঘোষ থানার 

অধীন কৃষ্ণপুরে জন্ম গ্রহণ করেন ও মহারাজ কীর্ডিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। মহারাঙগ 

তেজচন্দ্রের গুরু সাধক কমলাকান্ত অদ্বিকায় জন্ম গ্রহণ করিয়া চান্নায় বাল্যকাল অতিবাহিত 

করেন ও শেষ বয়সে বদ্ধমান নগরে বাদ করিয়াছিলেন। রামরসায়ন-ঞঁণেতা রঘুনন্দন 

গোস্বামী মানকরের সন্নিকটে সাড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

পণ্ডিত প্রেম্দ তর্কবাগীশ ও বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ বদ্ধমান জেলার লোক 

ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, দাশরথি রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

রাজকৃষ্ণ রায়, মতিলাল রায়, চিরঞ্রীব শর্মা ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্র জন্মস্থানও বদ্ধমান জেলায়। 

বিখ্যাত গায়ক দেওয়ান মহাশয় ও “সাথ! শ্রাম না আইল” গানে রচয়িতা রমাপতি 

বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান রাজ-সংসারে চাকরী করিতেন। 

বদ্ধমান নগরের কথ! 

নগরে প্রবেশ করিতেই যে একটি বৃহৎ পুদ্ধরিণী দৃষ্ট হয়, তাহ! রাণীশায়র, মহারাজ 
কীর্ডিচন্দ্রের জননী রাণী ব্রজস্ুন্দরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ঘাটে 

শিপালপ আছে। ইহার পশ্চিমে শামশায়র, ঘনশ্াম রাম কর্তৃক 
গ্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চিমে কুষ্শায়র, কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 

কাঞ্চননগর পল্লীহ পুরাতন বর্ধমানের বাণিজ্যের স্থান ছিল। এই কাঞ্চননগরের ছুরী- 

কাচি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে রথধাত্রার সময়ে মেলা হয়। মহারাজাদিগের 

শায়র ব! পুদ্ধরিগী 
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ছুইটি কাষ্ঠের বৃহৎ রথ আছে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে রান্ত(র উপর বারদ্বারী নামে একটি ফটক 
আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহারাজ কীতিচন্ত্র বিষুপুর-রাজকে 

পরাজিত করিয়া কীর্ডি-চিন্ক স্বরূপ এই ফটক প্রস্তুত করিতে 
আদেশ দেন। ইহার দক্ষিণ-পুর্ববাংশে ইদিলপুর। বর্ধমান খাসে থাকিবার সময় এখানে 

ইষ্টইন্ডিয়! কোম্পানীর কাছারী ছিল। 
কাঞ্চনন্গরের উত্তরে বাক। নদীর পরপারে রাজগঞ্জের মহস্ত-মহারাজের “অস্থুল”। 

এই সন্ন্যাসিগণ নিশ্বার্ক সম্প্রদায়তুক্ত | বর্তমান মহস্ত-মহারাজ আনুমানিক ছুই লক্ষ মুদ্রা 

ব্যয়ে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

ইহার উত্তর-পশ্চিমে লাকুর্ডি। এখানে জলের কল আছে, ১৮৮৪-৮৫ থুঃ অবে নির্ষিত 
হয়। নিকটেই বর্ধমানের উত্তর-মশান-স্থিত ছুল্লভাকালীর মন্দির। দামোদরের তীরে ও 

ইদদিলপুরের পূর্বে দক্ষিণ-মশান-স্িত তেগঞ্জের কালীর মন্দির। ইহাঁতেই অনুমান হয়, 
পুরাতন বর্ধমান ইহারই মধ্যে অবস্থিত ছিল। 

লাকুর্ভির পূর্বে টিকরহাট ও কোটালহাট । টিকরহাটের দ্ামোদরকুণ্ড নামক পু্ষরিণীর 

পঙ্কোদ্ধারের সময় বহু দেবমূর্তি ও স্তম্ত পাওয়া গিয়াছিল। কোটালহাটে সাধক কমলাবাস্ত 

বাস করিতেন। 

টিকরহাটের পশ্চিমোত্তরে কাজীর বেড় ও কাঁজীর হাট। তাহার পশ্চিমে মুসলমান- 

প্রধান গোদাপলী । প্রবাদ এইরূপ, পাঠানগণ প্রথমে গোদার রাজাকে পরাজিত করিয়া বদ্ধমান 

অধিকার করে। প্রথমে মুসলমানগণ পরাজিত হয়, পরে কৌশলে “জীওতকুণ্ড নষ্ট করিয়া 

জয় লাভ করে। যেস্থানে প্রথমে মুলমান নিহত হইয়াছিল, তাহা সহিদতল! নামে বিখ্যাত । 

সেখানে একটি পুরাতন মস্জিদ আছে। নিকটে গোদা-রাজার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান । 
গোদার উত্তর-পূর্ব প্রান্তর মধ্যে মহারাজের দিলকুশা বা গোঁপাঁলবাগ অবস্থিত । 

রাজবাড়ীর উত্তর-পুর্বাংশে বোরহাটে মহারাজাদিগের পুরাতন জেলথানা ছিল। 

অপরাধীর কারাবাসের ব্যবস্থ৷ ১৭৯০ খুঃ অবে ই&ইগিয়! কোম্পানী স্বয়ং গ্রহণ করেন ও এই 
স্থানেই বহু দিন কোম্পানীর কাছারী ছিল। ইহারই সন্নিকটে মহারাজ নবক্ৃষ্ণ ছই বৎসর 
বাস করিয়াছিলেন। তেওয়ারীদিগের বসত বাটা ইহারই সন্িকটে। 

রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম রাজ-কলেজ। ইহা প্রথমে বাঙগল। ও ইংরাজী বিস্তালয়রূপে 
১৮১৭ খৃঃ অব স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ খ্ঃ অন্দে ইহা! ২য় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। 

সন্নিকটে রাধাবল্পভ, অক্নপূর্ণ। প্রভৃতি ৩টি দেবার়তন আছে। 

রাজ-কলেজের পূর্বে পুরাতন চক। ইহার উত্তরাংশে আওরঙ্গজেবের পৌন্র আজিমুশ্বানের 

চাঁরি বৎসর বদ্ধমানে অবস্থিতির সময় তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুমা-মস্জিদি আছে। পুরাতন 

চকের দক্ষিণে পীর বহরাম, শের আফগান ও কুতুব উদ্দীনের সমাধি 
আছে। ব্হরাম সন্গ্যা্ধর্দ অবলম্বন করিয়া গুরুর আদেশে 

পল্লী 

পীর বহর!ম 
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মক্কায় পিপাসিত তীর্ঘযাত্রীদ্দিগকে সুশীতল বারি পান করাইতেন, তজ্জন্ত শক! উপাধি পান। 

তিনি বাদশাহ আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! চট্টগ্রাম প্রদেশে তীর্ঘযাত্রার উদ্দোস্ত্ে যাইতে 

যাইতে পথিমধ্যে বন্ধমানে কিছুদিন অবস্থান করেন। যোগী জয়পালকে অলৌকিক কার্য 
দেখাইয়! তাহার আশ্রম প্রাণ্ত হন। তাহার রচিত কৰিতার অস্কুলিপি বর্তমান মাতোয়ালির 

নিকটে আছে। ১৫৭৪ খৃঃ অন্দে তাহার লোকাস্তর হয়। বাদশাহ জাহাঙ্গীর শের আফগ্রানকে 

মারিবার জন্ত নিজের ছুধ-ভাই কুতুব উদ্দীনকে বাঙ্গলার স্বাদার করিয়! প্রেরণ করেন। 
রাজমহলে শের আফ.গাঁনকে মারিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরে শের বর্ধমানে আসিয়া 

বাস করেন। এখানেও কুতুব উদ্দীন আগমন করিলে শের সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলে কুতুবের সঙ্গিগণ তাহাকে অপমান করেন। শের কুতুবের উদ্দেশ্তর বুঝিতে পারিয়া 
কুতুবকে হত্যা করিলে কুতুবের অন্ুচরগণ শের আফগরানকে একযোগে আক্রমণ করিয়া 
নিহত করেন ( ১৬*৬ খুঃ অবে )। কাহারও মতে এই ঘটনা স্বাধীনপুরে (সাঁধনপুর ) 

সংঘটিত হয়। সাধনপুর পল্লী বন্ধমান ষ্টেশনের উত্তরে । 

এই পুরাতন চকের দক্ষিণাংশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তপের খিলানের উপরি ভাগকে লোকে 

সুন্দরের সুড়ঙ্গ বলিয়া! দেখায়। বিস্াস্ুন্দরের উপাখ্যান যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাহ! বোধ করি 

এখন সকলেই স্বীকার করিবেন। 

রাজবাড়ীর পূর্বাংশ আগ্রমান বা কাছারী, মধ্যাংশ অস্তঃপুর ও পশ্চিমাংশ প্রাসাদ । এই 

পশ্চিমাংশের দক্ষিণ-ভাগে খক্কর সা নামক ফকীরের সমাধি আছে। এই অংশের পূর্বে 
বরহান বাজার ছিল। & 

রাজবাড়ীর পূর্বে শ্তামবাজারে হাম্তরসের অবতার স্বর্গীয় ইন্ত্রনাথের বাসবাটা আছে। 

ইহারই নিকটে জনৈক রাজপুরোহিত কর্তৃক ১১৬৮ সালে স্থাপিত বহু শিব-মন্দিরের 
ভগ্নাবশেষ আছে। 

শ্তামবাজারের পূর্বে বদ্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলার স্ুবৃহৎ মন্দির অবস্থিত। 
রাজবাড়ীর ঠিক পূর্বে বড়বাজার ও তৎপুর্কে রাণীগঞ্জ বাজার । বড়বাজার রাস্তার পারে 

চার্চ মিশনারি সোঁসাইটীর প্রথম মিশনারি ওয়েটব্রেট সাহেবের স্থৃতিচিহ্ন ব্ূপে একটি হল ও 

মহারাজ আফ তাবটাদ কর্তৃক স্থাপিত “বর্ধমান রাঞ্জ ফি পাবলিক লাইব্রেরী” অবস্থিত । 

ইহারই পূর্বে *ষ্টার অব ইত্ডিয়া” গেট। লর্ড কার্জনের বদ্ধমানে আগমনের স্বৃতিচিহ্ন স্বরূপ 

ইহা বর্তমান বদ্ধমানাধিপতি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। 
ইহার পূর্বদিকে ১৮২* খৃঃ অবে নির্টিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গৃহ | দক্ষিণে 

মহারাজাধিরাজ আফ তাবচাদের জনক-বংশ গোপালবাবুর সম্পূর্ণ ব্যয়ে নির্মিত সুবৃহৎ টাউন- 

হল। টাউনহলের দক্ষিণে বীরহাটা নামক পল্লী ॥ ভারতচন্দ্রের “আট হাট যোল গলি বত্রিশ 
বাজার*্এর মধ্যে ৫টি হাট বর্তমান বর্ধমানের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। রাজবাড়ীর পূর্বাংশ 
সম্তই মুরাদপুর নামে পরিচিত ছিল। বীকানদীর উত্তরে বর্তমান বন্ধমানের অধিকাংশ 
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অবস্থিত। তেজগঞ্জের উত্তর-পূর্ব্বে ও বাকার দক্ষিণ তীরে খাজানর বেড়, জগৎ বেড় ও 
মিঞার বেড় অবস্থিত। বেড় সম্ভবতঃ গড়খাইকরা স্থানের নাম। ১৭৪০-১৭৬১ খৃঃ অব পর্য্যস্ত 
মার্হাট্রাগণ বর্ধমানে অত্যন্ত উপদ্রব করে। সেই সময়ে এই বেড়গুলি নির্মিত হয়। 

খাল ও নদী 

বর্তমান বর্ধমানের মধ্যে কেবল কাঞ্চননগর, ইদদিলপুর, তেজগঞ্জ ও সদরঘাট পল্লী 

দীমোদরের সঙ্লিকটে অবস্থিত । ১৮৫২ খৃঃ অবে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক দামোদরের বীধ প্রস্তত হইলে 

দামোদরের শাখা কাণ! নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় কাঁণা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামে জলকষ্ 

উপস্থিত হয়। তঙ্গিবারণকল্পে ১৮৭৪ খৃঃ অব্ধে একটি সাময়িক খাল কাটা হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব 
বর্তমান ইডেন খাল কাটা হয়। ইহা জুজুতি হইতে নির্গীত হইয়া জলের কলের নিকট বীকায় 

মিলিত হইয়াছে, তৎপরে দামোদরের বাধের উত্তর পার্থ দিয়া! দক্ষিণাভিমুখে চলিয়। গিয়াছে। 

বাক নদীর উপর ৩টি পুল আছে। প্রথম রাধাগঞ্জের পুল। ইহা! ১৮২১ খৃঃ অবে মহারাজ 

তেজচন্ত্র কর্তৃক নির্দিত হয়। ২য় পুল সর্বমঙ্গলার ঘাটের নিকট, মিউনিসিপালিটি কর্তৃক 
অল্পদিন হইল নির্মিত হইয়াছে । ৩য় বীরহাটাঁর পুল। ইহা ১৮০২ ধুঃ অবে কোম্পানী 

কর্তৃক বর্তমান গ্র্যাণ্ড টাঙ্করোডের উপর ২০০০২ ব্যয়ে নির্মিত হয়। 

বাঁকার দক্ষিণ-তীরস্থ পল্লী 

থাজানর বেড় খাজা! আনোয়ার শব্দের অপত্রংশ। খাজা আনোয়ার আজিমুশ্বানের মন্ত্রী ও 

সেনাপতি ছিলেন। রহিম খা চাতুরী করিয়া সন্ধির অছিলায় 

খাজা! আনোয়ারকে ৭ জন অন্ুচরসহ সাক্ষাৎ করিতে বলিলে, 

খাজা! আনোয়ার যেমন রহিম খাঁর নিকটে আগমন করিলেন, অমনই অসতর্কভাবে বহু সৈল্ত 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! নিহত হইলেন। আজিমুস্বানের পুত্র ফরোখশিয়ার বাদশাহ হইয়া খাজ। 
আনোয়ারের সমাধির জন্ত হুই লক্ষ মুদ্রা ও কয়েকখানি গ্রাম ব্যয় স্বরূপ প্রদান করেন। 
তাহাতেই খাজা আনোয়ারের ও তাহার ৪ জন অনুচরের সমাধি সমন্বিত বেড়ের নবাববাড়ী 
নির্শিত হুইয়াছে। এই বাটার সমস্ত গৃহগুলি খিলানে নির্মিত। ক্ষুত্র ইষ্টক নির্মিত জালায়ন- 
গুলি দ্রষ্টব্য। গথ্ুজ ব্যতীত এখানে হস্তিপৃষ্ঠের স্তায় ২টি খিলান আছে। বৃহৎ গজগিরি 

পুফরিদীতে ১টি জলটুঙ্গি আছে। 

খাজানর বেড়ের সন্নিকটে রম্পুর, গোলাহাট ও ভাতশাল! নামক তিনটি মুনলমান-প্রধান 
পল্লী। খাজানর বেড়ের পূর্বে জগৎ বেড় ও তাহার পূর্ব্বে নীলপুর। এই নীলপুরের সন্নিকটে 

গ্রযাণ্ড ট্বঙ্বক্পোডের পার্থে কানাই নাটশালের ছুইটি কুঠী আছে। যেটি মিউনিসিপ্যাল 
সীমানার বাহিরে, সেটি ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর কুঠী ছিল। নিকটেই বামমামক পল্লীতে 
কোম্পানীর আমলে বহু তন্তবায় বাস ক্রিত। এখনও বামে সুন্দর দেশী ধুতি প্রস্তত হয়। 
১৮১৩ খৃঃ অব্যে বা তাহার পুর্বে কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করিলে সকলের কুঠীর ম্যানেজর টীপ 

খাজ। আনোগ্লার 
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সাহেবের স্থাপিত ডেভিড. আর্থিন কোম্পানী এই কুছী ক্রয় করিয়া নীলকুঠীতে পরিবর্তিত 

করে। ১৮৭৯ খৃঃ অব ইহাদের ব্যবসা ফেল হইলে, এই কুঠী বিক্রীত হয়। ইহার বর্তমান 
অধিকারী চকদীঘির সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহরায় বাহাছুর। 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জটনক কর্মচারী কাণ্ডেন ইয়ার্ট ১৮১৬ খৃঃ অবে চার্চ মিশন 
সোসাইটা স্থাপন করেন। এই মিশন কর্তৃক এই সময়ে ২টি বাঁঙ্গল! বিভ্ভালয় স্থাপিত হয়। 
বিস্তালয়ের সংখ্যা বর্ধিত হইয়া! পরে ১০টি পর্যন্ত হয়, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা ১৯০০ পর্য্য্ত 

হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃঃ অ্ে ইষ্ট ইগডয়া কোম্পানীর কুগীর পশ্চিম পার্খে এই মিশনের একটি 
আড্ডা! ছিল। ১৮৭২ খুঃ অবে ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে ছাত্র-সংখ্যা ক মিয়া যাওয়ায় বিগ্ভালয়গুলি 

উঠিয়া! যায়। 

অন্যান্য বিবরণ 

বর্ধমান নগরের দৈর্ঘ্য ৩৮ মাইল ও বিস্তার ২'৩ মাইল; আয়তন ৮৭১৬ বর্গ-মাইল ; 

লোক সংখ্যা ৩৫৯২১, তন্মধো হিন্দু ২৬৫৩১ ও মুসলমান ৯১৫৮। 
বর্ধমান নগর বিষুবরেখার ২৩” ১৪ ১০৮ উত্তরে অবস্থিত। বদ্ধমান নগরের কিঞ্চিৎ 

উত্তর দিয়া জেলার মধ্যে মকর্রান্তি গিয়াছে । গ্রীনিচের অক্ষরেখা হইতে পুর্ববিকে ৮৭ ৫৩ 
৫৫”দূরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১*৪ ফুট উচ্চ। 

_ বর্তমান গ্র্যা্ড ট্রাঙ্করোড নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তত্তিন্ন কালনা, কাটোয়া, বাকুড়া 

ও জাহানাবাদ যাইবার বড় রাস্ত| বর্ধমান হইতে বাহির হইয়াছে । কাটোয়ার রাস্তার সহিত 

গৌড় হইতে বাদশাহী রাস্তা মিলিত হইয়া বদ্ধমাঁন নগরের মধ্য দিয়! জণহানাবাদ অঞ্চলে 
গিয়াছে । 

মুসলমান-যুগের এতিহাসিক সম্বন্ধ 

পাঠানেরা বঙ্গ-বিজয়ের প্রথম অবস্থায় বর্ধমান জেল! অধিকার করে। তজ্জন্ত ইহার 
অধিকাংশ শরিফাবাদ সরকারের অন্তর্গত বলিয়া আইন্-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। 
১৫৭৪ থৃঃ অব্যে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজ! দাউদ খাঁর পরিবারবর্থ বর্ধমান নগরে ধৃত হয়। 

বর্ধমান শের আঁফ গানের জায়গীর ছিল। সাহাজাদ! খুরম বিদ্রোহী হইয়া বদ্ধমান অধিকার 

করিয়াছিলেন। শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর অরঙজেবের আদেশে সাহাজাদ1 আজিমুরখ।ন 

বিদ্রোহ দমন ও পরে শাস্তি স্থাপনের জন্য বদ্ধমানে প্রাসাদ নির্দাণ করাইয়া তথায় ৪ বৎসর 

বাস করেন। নুফী বায়াজিদ নামক ফকীর বর্ধমানে বাঁস করিতেছেন শুনিয়া তাহাকে 

আনিবার জন্য তিনি স্বীয় পুত্র ফরোথশিয়ার ও করিম উদ্দীনকে প্রেরণ করেম। ফরোথশিয়ার 
খ্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ফকীরের পাদ বন্দনা করিলে ফকীর আশীর্বাদ করিলেম, 

“তুমি দি্গীর সিংহাসন লাত করিবে ।” আলিমুশ্বান বাদশাহী লাতের আকাঙ্া নাই জানাইলে, 
ফকীর স্বীয় আশীর্বাদ বাক্য প্রত্যাহার এ পারিবেন না বলিয়া অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন। 

শ্ 
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ফকীরের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়| ছিল, তাহ! ইতিহাসের পাঠক জানেন। ফরোখশিয়ারের 
ব্যয়ে নির্শিত মস্জিদ ও ফকীরের সমাধি কাঁলনা রোডের পার্থে খাপুকুরের সন্নিকটে 
অবস্থিত । 

বর্ধমান নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে নবাবের হাট নামক স্থানে মহারাজ তেজচন্ত্রের জননী 
মহারাণী বিষ্ণুকুমারী কর্তৃক কয়েকটি মন্দির ১৭৮৮ খুঃ অবে স্থাপিত হয়। মন্দিরগুলি 
আয়ত-ক্ষেত্রাকারে অবস্থিত । 

কালনার ১০৮ শিব মন্দির বৃত্তাকারে ছুই পংক্তিতে অবস্থিত। কাঁলনায় কীর্ঠিচন্ত্রের 
পরবর্তী কয়েকজন মহারাজের “সমাজ” আছে। দীইহাটে কীর্িচন্তরের ও পূর্ববর্তী মহারাজ- 
দিগের “পমাজ” আছে। 

শ্রীরাখালরাজ রাঁয়। 



স্বান-পরিচয় 
কাটোয়া 

কাটোয়া বর্ধমান জেলার মধ্যে একটী অতি প্রাচীন বন্দর। পাশ্চাত্য এরতিহাসিক 

আরিয়ানের গ্রন্থে কীটাদীয়! বা কণ্টকম্ীপের অপত্রংশে 'কীটাছুপা” (3969009) নামে এই 

স্থান পরিচিত হইয়াছে। গঙ্গা ও অলয়-নদের সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়! পূর্বকালে দূরদেশ হইতে 

সমুদ্রপোত বাঁণিজ্য-সম্তার লইয়৷ এখানে আগমন করিত। যদিও এখানে এখনও জেলার 

মহকুম! থাঁকায় এই স্থান এককালে শ্রুহীন হয় নাই, কিন্তু পূর্বকালের তুলনায় প্রাচীন সমৃদ্ধির 
কিছুই নাই। পূর্বতন কীত্তিরাশির অধিকাংশই গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভশায়ী। পূর্বে এই 
স্থান 'কাটাদীয়া' নামে রাটীয় ব্রাহ্মণের একটা প্রধান সমাজ বলিয়! গণ্য ছিল। মুসলমান- 
বিপ্লবে সেই সমাজ ভঙ্গ হয়। এই স্থানের সমৃদ্ধি ও অবস্থান লক্ষ্য করিয়া! নদীয়া-বিজয়ের 

পরই মুসলমানেরা এখানে আয়া কেন্তর স্থাপন করেন। তজ্জন্ত ধর্মপ্রাণ ব্রাঙ্মণীদি উচ্চ বর্ণের 

ব্যকিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনেকে পূর্ববঙ্গ আশ্রয় করেন। মহাগ্রতু চৈতন্দেবের 

অভ্যু্নয়কালে এই স্থানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের আশ্রম ছিল। মহাপ্রতু এই কাটোর়ায় 
আসিয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হন। তাহার স্থৃতি লইয়া বর্তমান কাটোয়া সহরে 

'মহাপ্রতু গৌরাঙ্গের বাড়ী' বলিয়া একটা বৃহৎ দেবালয় নির্শিত হইয়াছে। (১ চিত্র তষ্টব্য) 
এই মন্দিরটী বেশীদিনের প্রাটীন ন! হইলেও তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন স্থৃতি এখনও বিস্তমান। 
এই গৌরাঙ্গ-বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পশ্চিমদদিকে মহাপ্রতুর মস্তকমুণ্ডনের স্থান। এখানে 
অনেক বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়া মাথ! সুড়াইয়া কেশ দিয়া যান। এই মুগ্ন-স্থানের পূর্বদিকে 
মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি ও গদাধর দাসের সমাধি রহিয়াছে । গদাধর দাদ জাতিতে কায়স্থ, বাটা 
আঁড়িয়াদহ। তিনি চৌষটি মোহস্তের মধ্যে একজন। তক্তিরত্বাকরে তাহার পরিচয় আছে। 

“তিনিই এখানকার গোৌরাঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গদাঁধর দাসের সমাধি ছাড়াইয়! বামদিকে 
ঘের! প্রাচীর মধ্যে কেশব ভারতীর সাধন! ও সিদ্ধি-স্থান। তথায় মহাগ্রতুর দীক্ষার আসন, 
গুরু-শিষ্যের পদচিহ্ন ও তাহার সম্মুখে মধু নাপিতের সমাধি আছে। (২ চিত্ত দ্রষ্টব্য) 
দীক্ষা-স্থানের পশ্চিমে এখানকার গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাইত বেণীমাধব ঠাকুরের সমাধি। 

তৎপরে বাড়ীর ভিতর ক্ষুদ্র গ্রকোষ্ঠ মধ্যে গদাধর দা-প্রতিষঠিত মহাপ্রভুর মুর্তি। (৩ চিত্র 

ষ্টব্য ) তাঁহার পার্থ পরবর্তী কালে প্রতিঠিত নিত্যানন্দের মুত্তি আছেন। মহাগ্রতুর 
গ্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গত ১২৮৮ সালে সেই প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে। 
ইছার সম্মুখে নাটমন্দির ও পার্খে ভোগমন্দির। গদাধর দাস তাহার প্রিয় শিক্য বছুননম 
ঠাকুরকে গৌরাঙ্গের সেবার ভার দিয়া যান। এই যছননন ঠাকুরই প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ 
প্রভৃতি বৈষব-গ্রস্থরচয়িতা। যছুনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাটীয় জেণির ব্রাহ্মণগণই এখানকার 



সন ১৪২২) ্থান-পরিচয় ২৩ 
সেবাইত। ভেট দ্বারা মহাঁগ্রতুর সেবা! চলে, কোন দেবোত্তর নাই। গৌরাঙ্গ-বাড়ী ছাড়াইয়া 
কিছু দুর গেলে গঙ্গা-অজয়-সঙ্গম। এই সঙ্গম ছাড়াইয়৷ কিছু দূর আসিয়া গৌরাঙ্গ-ঘাট, 
এখন সেই প্রাচীন স্থান গঙ্গা-গর্ভে। এই খানেই কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল। এই স্থান 

ছাড়াইয়া গ্রায় অর্ধক্রোশ দুরে মাধাই-তলা। 
কাটোয়া সহর মধ্যে বড়-প্রভূর আখড়া, ফরুখ-শিয়্ারের মস্জিদ ও গড়থাই,* পলাশী 

যাইবার সময় ক্লাইব যেখানে শিবির করিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং কেরি সাহেবের কুঠী-- এই 
গুলি দেখিবার জিনিস। 

ঈাইহাট 
কাটোয়া সহরের সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণপূর্ব্র দীইহাট । এক সময় কীটোয়া হইতে 

ঈাইহাট পর্য্যন্ত একটা বৃহৎ সংলগ্ন সহর ছিল ও লক্ষাধিক লোকের বাঁদ ছিল। অস্ভাঁপি 
সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণ স্মৃতি বর্তমান দাইহাট হইতে কীটোয়া পর্যন্ত বিস্কমান। এক 

সময় ষে এই স্থান মধ্যে কত হাট, কত মন্দির, কত ঘাট ছিল, অন্তাপি সেই সমুদায়ের 
ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের অদূরে কাটোয়া হইতে দীইহাট যাইবার রাস্তার ধারে পড়িয়া 
হিয়াছে। এক সময় এই স্থানেই ইন্ত্রাণী পরগণাঁর কেন্ত্র ছিল। তিন শত বর্ষ পূর্বে কৰি 
কাশীরাম এই ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করিয়! লিখিয়াছেন,_- 

“ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 
দ্বাদশ তীর্থেতে যথ বৈসে ভাগীরথী ॥” 

এই দ্বাদশ তীর্থের মধ্যে অধিকাংশ কাটোয়! হইতে দাইহাট আসিবার রাস্তার ধারে 

অবস্থিত ছিল, এখন সেই তীর্থের ঘাট বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, গঙ্গ৷ তাহার এক 

মাইলেরও দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কীাটোয়! হইতে আসিবার সময় ঘোষহাটে ঘোষেশ্বরঃ 
পাতাই-হাটে পাতাই-চণ্ডী ও একাই-হাটে একাই-চণ্তী প্রথমে নয়নগোচর হয়। ইন্দ্রাণী 

পরগণার রাজ! ইন্ত্রেশ্বর গঙ্গাতটে যে সুবৃহৎ শিব-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, মুসলমান-হস্তে 

তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছে । যেখানে সেই শিব-মন্দির ব! রাজবাটী ছিল, সেই স্থান আজও “রাজার 
ডাঙ্গা* নামে পরিচিত। তাহার নিকটে একটি মস্জিদ রহিয়াছে। এই মস্জিদের সম্মুখে 
ইন্্েখবরের বারের চৌকাটের মাথার প্রস্তরখও পড়িয়া আছে। এই স্থুচিকণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর- 
থণ্ড দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চ ও প্রস্থে দেড় ফুট, ইহার মধ্য ভাগে এক দ্বিভূজ গণেশ মুত্তি। 
(৪ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই স্ন্দর ও বৃহৎ প্রস্তরথণ্ড দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইন্দরেশ্বরের প্রস্তর- 

মন্দির কত বৃহৎ ও কিরূপ সুন্বর ছিল! উক্ত মস্দিদের ভিত্তি ও প্রাঙ্গণে এখনও পূর্বতন 

* গেঁজেটিয়ারে উক্ত গড় ও মস্জিদ মুর্শিদিকূলী খার (ওরফে জাফর থার) কীর্তি বলিয় ধর! আছে 
(8002) 101501০6 38250557, 791০) 2, 2০০) কিন্তু কাটোয়াবাসী ইহাকে ফরুথ শিকারের কার্তি 

বলিয়াই জানে। 



৪ সাহিত্য-পরিষত-পন্রিক সি 

শ্রার্টীন মন্দিরের নিদর্শন-স্বন্ধপ কত কাটা-পাথর রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই ইন্রেশ্বরের:অতীত 

গৌরবের কতকটা সাক্ষ্য পাওয়।৷ যাইবে। পরস্থানের পার্খব দিয়া যে ভাগীরথী বহিতেন-_ 
এখন তিনি প্রায় এক মাইলেরও বেশী দূরে সরিয়া গিয়াছেন। মস্জিদ হইতে ১ মাইল 
উত্তর-পশ্চিমে জনসাধারণে 'ইন্েশ্বরের ঘাট” দেখাইয়া থাকেন। এখানে প্রাচীন ইষ্টক-স্ত,প 

রহিয়াছে । আজও কেবল ইন্ত্রদ্বাদশীর দিন ইস্ত্রেশ্বরের ঘাটে বহু যাত্রী নান করিতে আসেন। 

মম্জিদ, তাহার. নিকটস্থ “রাজার ডাঙ্গা, এবং “ইন্ত্রেশ্বরের ঘাট, পুরাবিদগণের অন্ুসন্ধেয় 
প্রাচীন স্থান। 

ইন্্রেখ্বরের ঘাটের নিকট দিদ্েশ্বরী-তলার মধ্যে রামানন্দের পাট। (৫ চিত্র ভ্রষ্টব্য) 

সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের উত্তরে রামানন্দ সিদ্ধি লাভ করেন। এখানে তাহার পঞ্চমুণ্তী আসন 

আছে। এই রামানন্দই শ্তাম! দিগন্ধরি রণমাঝে নাচে! গো মা 1” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান-রচয়িত|। 

মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে “কেশেগ'ড়ে* । এখানকার কেহ কেহ এই কেশেগ'ড়কে কাশীরাম 
দাঁসের স্থৃতি-জ্ঞাপক মনে করেন, কিন্তু কাশীরামের জন্স্থান সিঙ্গি গ্রাম এই স্থান হইতে 

বহু দুর। 
বর্তমান দ'ইহাটের উত্তরাংশে দেওয়ানগঞ্জ । পূর্বে এখানে বহছলোকের বসতি ও একটা 

বৃহৎ হাট ছিল। এখনও এখানে অনেক বড় বড় ভাঙ্গা বাড়ী পড়িয়া আছে। হাটও 

ঈ(ইহাট গ্রামের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে । গঙ্গাও এখান হইতে ১ মাইলের উপর সরিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্ব এই দেওয়ানগঞ্জের হাটের পার্থ দিয়া গঙ্গা বছিতেন 

এবং এই স্থানে বহুলোকের বাঁস ও যথেষ্ট জীকজমক ছিল। বিজয়রাম*বিশারদের তীর্থমঙ্গল- 
গ্রন্থ হইতে তাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছি। সে সময়ে এখানে “মাণিকঠটাদ্দের ঘাট” প্রসিদ্ধ 
ছিল।* এখানকার স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে, এখানে “পাতালঘর” আছে। পুর্বে বড় 

বড় পাথরের মন্দির ছিল, তাহারই কতক অংশ লইয় বর্তমান “বদরশার কবর; প্রস্তুত হইয়াছে। 

এই দরগার সন্দুখ-্থারে প্রাচীন দেবমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যযুক্তপ্রন্তর বিস্তমান, তাহ! দেখিলেই 
প্রাচীন হিন্দু মন্দিরেরই নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়। একটা বৃহৎ স্তপের উপর বদরশার 
দরগা উঠিয়াছে। ইহার নিকট এখনও বহু পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে। এ দরগার 

সেবাইত আমায় জানাইলেন যে, বর্ধমানরাজের দেওয়ান মাঁণিকচাদ বদরশাহ আউলিয়াকে 

এই স্থান দান করেন। সুতরাং যে সময়ে দেওয়ান মাঁণিকটাদ ছাড় দেন, তাহারও বহু পূর্ব 
হইতেই হিন্দুর এই দেবস্থান ধ্বংসাঁবশেষে পরিণত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। দেওয়ান মাণিকাদ 

হইতেই “দেওয়ানগঞ্জ নাম হইয়াছে। : ৃ 

দাইহাটের পুর্ব্ব গৌরবের শেষ চিহ্ন ভাস্করবংশ এখনও বিস্তমান। ভাস্বর শিল্পনৈপুণ্যে 

এখানকার ভাস্করবংশ বহুদিন হইতে প্রদিদ্ধ। . দাইহাটের পার্খে জগদাননদপুরে উততররাটীয় 

রর তীর্ঘনঙ্গল ১৯১১ প্লোক (সাহিত্য-পরিবং-নংদ্বরণ ) 



৪ | ইন্দেশ্বরের দ্বারের মাথার অংশ 
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৫। ফীইহাটের নিকটবর্তী সিদ্ধেশ্বরীর ভগ্ন মন্দির ও রামানন্দের সিদ্ধিস্থান 
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ঘোষচৌধুরীবংশের প্রতিষ্ঠিত একটী বুহৎ রাঁধাগোবিন্দের মন্দির আছে। কাশী, মৃজাপুর 

প্রভৃতি স্থান হইতে নান! বর্ণের পাথর আনাইক্সা তন্বারা এই সুন্দর মন্দিরটা নির্মিত হইয়াছে । 
এরূপ ভাস্কর্য ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত চমৎকার বৈষ্ণব-মন্দির রাঢ়দেশে বিরল। (৬ চিত্র হষ্টব্য) 
কএকটী প্রাচীন নিদর্শন ব্যতীত দীইহাটের পাইকপাড়া'র পার্থে জঙ্গল শাহের গড়ের চিহ্ন এবং 

প্রাচীন গঙ্গা গর্ভের অদুরে বর্ধম।নরাজের সমাজবাড়ী বিদ্যমান। (৭ চিত দ্রষ্টব্য) বর্তমান 
বর্ধমাঁন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ কীত্ডিচন্ত্র পর্যাস্ত বর্ঘমানাধিপগণের 

এঁ সমাজ-বাড়ী মধ্যে অস্থিসমাধি আছে । 

পুর্ব্বে লিখিয়াছি যে, গঙ্গা! দইহাট হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু গত বর্ষ হইতে গঙ্কা- 

গ্রবাহ ধীর মন্থর গতিতে আবার যেন পূর্ব গর্ভে ফিরিয়া আসিতেছেন। 

বিল্বেশ্বর ও কুলাই 

কাটোয়া সহর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়ের তীরে প্রাচীন কুলাই গ্রাম। 
কাটোয়! হইতে ২।* ক্রোশ দুরে কুলাই যাইবার পথে বিশ্বেশ্বর | তন্ত্রড়ামণি ও শিবচরিতে 
দেখা যায় -_-অট্রহাসে যে ফুল্লরা শক্তি আছেন, বি্বেশ্বর বা! বিন্বনাথ তাহারই ভৈরব । বিন্বেশ্বরের 

প্রাচীন মন্দির নষ্ট হওয়ায় বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছে । এখানে শিবরাত্র ও চড়ক- 
সংক্রান্তির সময় বহু জনতা হয়। এই বিবেশ্বর হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে কুলাই। 
প্রসিদ্ধ পদকর্ত। মহাপ্রস্তুর পার্ধদ বাস্থদেবঘোষ ঠাকুরের জন্মস্থান বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সমাজে এই স্থান প্রসিদ্ধ । ঘোষঠাকুরের পিতামহ গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণাস্থ রসোড়া 

হইতে এখানে আসিয়! বাস করেন। তাহার পুত্র বল্লভ ঘোষ বাইশটা করণ করিয়া উত্তর- 

রাটরীয় কারম্থ-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

“রসোড়া। ছাড়িয়া গোপাল কুলায়ে বসতি! 

বাইশ বল্পভঘোষ নাম হইল খ্যাতি ॥৮ (কুলপব্ষী) 

এই বল্লভঘোষের ৯ পুভ্র--১ম পক্ষে বাস্রদেব, গোবিন্দ ও মাধব, ২য় পক্ষে দনুজারি, 

কংসারি ও মীনকেতন এবং ওয় পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ। ইহারা সকলেই মহাপ্রভুর 
একান্ত ভক্ত ছিলেন । প্রসিদ্ধ পদকর্ত। বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্তদেবের 

অনুবর্তী হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এই গোবিন্দ ঘোষই অগ্রন্থীপের স্থুপ্রসিদ্ধ গোপীনাথ- 

বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা । অগ্রদ্বীপ-প্রসঙ্গে তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । কংসারি 
ঘোষের সন্তানের! অগ্তাপি কুলাই গ্রামে বাদ করিতেছেন। এই ঘোষবংশেই দিনাজপুরের 
মহারাঁজ সর্ গিরিআানাথ রায় বাহাছুর এবং রায় রাধাগোবিন্দ বায় সাহেব বাহাছুর জন্মলাভ 

করিয়াছেন। . 

কুলাই গ্রামে অজয়ের তীরে গৌরাঙ্গের বিশ্রামস্থান ও উহার এক পোয়া উত্তরে গ্রামের 
মধ্যে বাস্থদেব ঘোষঠাকুরের সাধনার স্থান এবং বাস্থদেব, গোবিন্দ, মাধব প্রভৃতির বাসচিন্ 

৪ 
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আছে। এখানে বান্থদেবঘোষ যে নিম্ববৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা করিতেন, সেই নিশ্ববৃক্ষ লইয়া 
গিয়াই মহা প্রত্থুর রিগ্রহ মূর্তি প্রস্তুত হয়। কাহারও মতে সেই বিগ্রহ কাটোয়্ায়, কাহারও মতে 

স্বীখণ্ডে ব্যান । 

কেতুগ্রাম 

( বহুলাপুর ) 

কুলাই হইতে দেড় ক্রোশ দূরে কেতুগ্রাম। কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরে বহুলাদেবী 
একটা ক্ষুত্র মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, পুর্বে এই মুর্তি এই স্থান হইতে 

এক মাইল দুরে মরাঘাটে ছিলেন, পরে তাহাকে সেখান হইতে আনিয়া গ্রাম মধ্যে রাখা হয়, 

অল্প দিন হইল বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছে । আবার কেহ কেহ বলেন, বহুল! এই গ্রাম 

মধ্যেই বরাবর ছিলেন, তাহারই দেবসেবার জন্ত বহুলাপুর নির্দি্ ছিল, তাহার নাম হইতেই 

কেতুগ্রামের পটা বহুলাপুরের নামকরণ হইয়াছে। তস্ত্রচুড়ামণি ও শিবচরিতের মতেও এই 
স্বানের নাম “বহুল” এবং এখানে ভগবতীর বামবাহু পতিত হওয়ায় এই স্থান মহাপীঠ মধ্যে ধর! 

হইয়াছে। বাস্তবিক বনুলাদেবী এবং তাহার বর্তমান মন্দিরের পার্স্থ পুফরিণীর ঘাটে 

যে সকল পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন, 

তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বহুলার পুরোহিত মহাশয়ের নিকট শুনা গেল, এই গ্রামের 

পশ্চিমে ভূপাল-রাজার পাথরের দালান ছিল, বলার পুফরিণীর ঘাটে যে সকল কাটা-পাথর 

পাওয়! যায়, তাহ। উক্ত দালানের ধ্বংসাবশেষ হইতে আন! হইয়াছে । 

এথানে প্রবাদ আছে যে, কেতুগ্রামে চন্ত্রকেতু রাজা রাজত্ব কাঁরতেন, এই চন্ত্রকেতু 

হইতেই কেতুগ্রাম নামের উৎপত্তি। চন্দ্রকেতুর রাজ প্রাসাদের নিকট এক পুষ্করিণীর সহিত 
অপর এক পুষ্করিণীর মধ্যে যাতায়াতের সুড়ঙ্গ ছিল। রাজবাটা পাথরের ছিল। তাহার 
সময়ে এখানে বিস্তর অট্টালিকা! ও পাকা রাস্তা ছিল। এখনও এ অঞ্চলে সর্বত্র মৃত্তিক। মধ্যে 

পুরাতন ইট পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বর্তমান কেতুগ্রাম থানার নিকট পুরাতন ভাঙ্গা ইটের 

টিবি আছে এবং তাহার চারিদিক খনন করিলেই বহু পুরাতন ইট বাহির হয়। 

বহুলাদেবীর (বহুলাক্ষীর) পরিমাগ উচ্চতায় ৩॥ হাত, কালপাথরে গড়া, অতি স্থন্দর মুর্তি-_ 

দেখিলে নয়ন-মন মুগ্ধ হয়। দেবীর ডান পার্খে গণেশ ও বাম পার্থ শক্তিধর | মূল মু্ি সর্বদাই 
কাপড়ে ঢাকা থাকেন । বহু অনুরোধের পর মুল মুস্তি দেখিবার স্থযোগ ঘটিলেও ছবি তুলিবার 
সময় পুরোহিত মহাশয় এককালে কাপড় সরাহতে রাজী হইলেন না । (৮ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই 

অপুর্ব মৃত্তির ধ্যান__ 
প্ধ্যায়েচ্ছীবহুলাং নগেন্ত্রতনয়াং প্মাসনস্থাং শুভাম্। 

নী কঙ্কতিকাং লারা? € এনা ) টা স্বপুত্রাববিতাম্ ॥ 

পৌরাজী। মপিহারক$নমিতাং চি্যা স্ুখাং কামমাস্।" 



২৬1 বল্গালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপর ধার । 
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অর্থ--হিমালরস্থৃতা পল্লাসনস্থিতা মঙ্গলা শ্রীবহুলাকে ধ্যান করিবে। (তাহার চারি 

হাতের মধ্যে এক হাতে ) কাকুই, (অপর ছুই হাতে) বর ও অভয়, বাম পার্থে নিজ 

পুজ। গৌরাঙ্গী, মণিহার দ্বারা নমিত ক, আনন্দমর়ী, কামদাকে চিত্ত করিবে। 

এই ধ্যানের মাত্র তিনটা চরণ পাওয়া! যাইতেছে । ধ্যানে তিনটা হস্তের বর্ণনা আছে, 

বাকি চতুর্থ হন্তের কোন কথা নাই। কিন্তু মূর্তির চতুর্থ হস্তে দর্পণ আছে। ধ্যানে আছে, 

বামে স্বপুত্রা স্বতাম্” । কিন্তু পূর্বেই লিখিয়াছি যে, মৃত্তির এক পার্খে কার্তিকের ও এক পারে 

গণেশ আছেন। ধ্যানের অপ্রাপ্ত চরণটা পাওয়া গেলে এই সকল গোল মিটিয়] যাইবে বলিয়া 
বোধ হয়। 

পুরোহিত মহাশয় উক্ত অসম্পূর্ণ-ধ্যানেই দেবীর পুজা করিয়া থাকেন। স্থানীয় লোকেরা 

শ্রীথণ্ডের ভূতনাথকে বহুলাক্গীর ভৈরব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তন্ত্রড়ামণি ও শিবরচিত 
উভয় গ্রন্থের মতেই বন্ছলাক্ষীর ভৈরবের নাম ভীরুক। 

( মরাঘাট ) 

স্থানীয় আধুনিক লোকের বিশ্বাস, এখানকার বহুলাঙ্ষী ও অট্রহাসের ফুল্লরা এই উতয় 
লইয়া যুগ্নুপীঠ। বাস্তবিক তাহা! নহে। ধাহাকে তাহারা এখন বহুলাক্ষী বলিতেছেন, 

তাহার প্রকৃত নাম বহুল, উদ্ধৃত ধ্যানেই গ্রকাশ। বহুলা ও বহুলাক্ষী ছুই ভিন্ন দেবীমূর্তি। 
শিবচরিতে বহুলা ও বহুলাক্ষী ছুইটী বিভিন্ন গীঠশক্তি বলিয়া ধর! হইয়াছে । শিবচরিত-মতে 

যেথানে ভগবতীর ডান কুনুই পড়িয়াছিল, সেই স্থানের নাম রণথণ্ড, সেখানকার শক্তির নাম 

বহুলাক্ষী ও ভৈরবের নাম মহাকাল। আর যেখানে ভগবতীর বামবাছ পড়িয়াছিল সেই 

স্থানের নাম বন্থল!, শক্তির নামও বনুল!, ভৈরবের নাম ভীরুক। বহুল] ও বন্থুলাক্ষী উভয় 

লইয়াই যুগ্রপীঠ। শিবচরিতে যেস্থান “রণথণ্ড+ নামে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানই এখন 
মরাধাট নামে পরিচিত। (৯ চিত্র দ্রষ্টবা ) পূর্বোক্ত বহুল! দেবীর মন্দির হইতে এক মাইল 

মধ্যে এখানে বহুলাক্ষী ছিলেন, এখন সেই মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় না । তবে শক্তির ভৈরব 

মহাকাল এখানে নূতন গৃহে বিদ্তমান। এই মরাঘাটে উত্তরবাহিনী “কাদড় আছে, বন্গধণ্ডে 

এই ক্ষুত্র শ্রোতস্বতীই “বকুলা” ব! 'বহুলা+ নামে কীর্তিত হুইয়াছে। অস্থাপি এই মহাশ্শানে 

বছু সাধু-সন্ন্যাসী আগমন করিয়া! থাকেন। 

অট্রহা 
পূর্বোক্ত মরাখাট হইতে ১ মাইল দূরে অট্রহাস। এই মহাপীঠ অতি প্রাচীন। কুকিকা- 

তন্ত্রের মতে, এই পীঠে চামুণ্ডা ও মহানন্দা দেবী অবস্থান করিতেছেন। তস্ত্রড়ামণি ও 

শিবচরিত-মতে এখানে ভগবতীর ওষ্াংশ পতিত হয়, এখানকার শক্তি ফুল্পরা ও ভৈরব 

বিবেশ ব! বিস্বনাথ। অস্ভাপি অট্রহাস মহাজাগ্রৎ মহাপীঠ বলিয়া পরিচিত। এই স্থানের 

পূর্ব সমৃদ্ধির কিছুই নাই। তগবতীর মুর্তিও নাই। মুসলমান-বিপ্লবে সমন্তই নষ্ট হইয়াছে। 
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মুখপীঠস্থানে কিছুদিন পুর্ব্বে একটা ক্ষুদ্র কুঠরী ছিল, অল্পদিন হইল তাহারই উপর খেড়,য়ার 
জাঁমদার-দেবীদাস চক্রবর্তী মহাশয় একটা পাঁকাঘর ( ১*খ চিত্র দ্রষ্টব্য) ও রান্নাঘর প্রস্তত 
করাইয়া দিয়াছেন। ইহার অদূরে একটী উচ্চ স্তুপ রহিয়াছে, স্থানীয় লোকেরা এখানে 
পঞ্চমুণ্ডীর আসন দেখাইক্না থাকেন। কিন্তু এই স্ত.পটা এখানকার পুরাকীন্ডির ধ্বংসাবশেষ 

বলিয়া! মনে হয়। ইহার উপর ও চাৰিপাশে বহু পাতলা ও ভাঙ্গা পুরাতন ইট পাওয়া যায়। 
এই স্তপের নিকট শিবাননদের সিদ্ধিস্থান ও রটন্তরীর ভগ্ন মন্দির আছে। 

এই পীঠে প্রত্যহই শিবাবলি হয়। দেবীর পুজার পর ভোগ লইয়! ডাকিলেই দলে দলে 

শিবা আসে। শনি ও মঙ্গলবারে এখানে বু লোকে পুজা দিতে আসেন। দেবীর কৃপায় 

অনেকেরই অভীষ্ট পিদ্ধি হইয়াছে, শুন! যায়। পীঠের পশ্চিম ধারে উত্তরবাহিনী 'কাদড়” বা 

শ্রোতস্বতী আছে। 

এখানকার পীঠদেবী ফুল্লরার জয়ছুর্গার ধ্যানে পৃজ| হয়। যথা-_ 

"কালাত্রাভাং কটাক্ষেররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং 
শঙ্ঘখং চক্রং কপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুত্বহস্তীং তিনেত্রাম্। 
সিংহস্বন্ধাধিরূট়াং ত্রিস্বনমখিলং তেজসা পুরয়ন্তীং 

্যায়েদ্দ গং জয়াখ্যাং ব্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকাটৈঃ ॥» 

কিন্ত কুক্িকাতন্ত্-বর্ণিত চামুণ্ডা বা মহানন্দার সহিত এই ধ্যানের কোন সম্বন্ধ -নাই। 

দেবালয়ের বামপার্থে একটী অতি পুরাতন পুঞ্করিণী আছে। এই পুঞ্করিণী হইতে একটা 
ভগ্ন দেবী-মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে । (১০ক চিত্র দ্রষ্টব্য) মুক্ডিটা ভাঙ্গা হইলেও এমন সুন্দর ও অপূর্ব 

শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত দেবীমূর্তি আমর! বড় একট! দেখি নাই। রাটঢ়ে-_বদ্ধমান-জেলায় ভাস্করশিল্পের 

কতদুর উন্নতি হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র মূর্তিটা তাহার অতীত সাক্ষীর সামান্ত নিদর্শন। ইহা কোন্ 
দেবীর মুর্তি তাহা এখনও তস্ত্রান্ত্র খু'জিয়া বাহির করিবার সুযোগ ঘটে নাই। দেবীর পাঁদদেশে 

একটা গর্দভের আকৃতি থাকায় কেহ কেহ ইহাকে রাপতস্থ! শীতল! মুর্তি বলিয়া মনে করেন। 
কিন্তু শীতলার ধ্যানের সহিত অপর কোন অংশে এই দেবীর মূর্তির মিল নাই। দেবীর 

পাদদেশে ষে অস্পষ্ট মুর্তি আছে, তাহা শিবারও রূপ হুইতে পারে। কবিক্কণের চণ্তীতে 

তগবতীর যে জরতীবেশের উল্লেখ আছে, এ মূর্তি যেন সেই ভাবের চণ্ডীদেবী বলিয়া 

মনে হয়। কুজিকাতন্ত্রে যে চামুণ্ড ব! মহানন্বার উল্লেখ আছে-_-এই সুপ্রাচীন মুর্তিটী তাহার 
অন্ততর হইতে পাঁরে। 

অট্টহাসের সেবার জন্ত বর্ধমানরাজ হইতে ১* বিঘ| বাগান ও ২* বিধা চাষের জমি 
দেওয়া আছে। 

,... অগ্রত্বীপ 
অগ্র্থীপ কাঁটোদ! মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটী প্রাীন গগডগ্রাম ও বর্ঘমান 

জেলার মধ্যে একটা প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগশিত। পূর্বতন অগ্রন্থীপ বর্তমান অগ্রন্ীপের, 
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প্রায় অর্ধ ক্রোশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়া আসিয়াছে। 

মহাপ্রভৃর অভ্ভাদয়ের পুর্ব্ব হইতেই অগ্রন্থীপ স্থপ্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। দিশ্বিজয়প্রকাশে 

লিখিত আছে, বাঁরাঁণসীতে গঙ্গাঙ্নান করিলে যেরূপ ফল হয়, বারুণীর দিন অগ্রন্বীপে গঙ্গান্নান 

করিলে সেইরূপ ফল হয়। এখানকার ফল মাহাত্মের জন্য রাজ] বিক্রমারদিত্য এখানে গঙ্গাঙ্গান 

করিতে আপদিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেলা হয়, তাহাতে 

প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। 

অধুনা গোপীনাথ-বিগ্রহের জন্তই এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুলাই গ্রামের বিবরণ প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছি যে, উত্তররাট়ীয় কায়স্থ-ঘোষবংশে বাস্থদেব, গোবিন্দ ও মাধব প্রভৃতি নয় ভাই 

জন্মগ্রহণ করেন। কাশীপুর বিষুণতলায় সিংহ-বংশে গোবিন্মঘোষের বিবাহ হুয়। পত্বীর মৃত্যুর পর 

সন্তানাদি না থাকায় তাহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি অগ্রন্বীপের নিকট গঙ্গাতীরে 

আপিয়! বাস করেন। এক দিবম মহাপ্রতু গ্রীচৈতন্তদেব ভক্তমগ্ডলী-পরিবৃত হইয়া! ভাগীরথী- 
সলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হুইলেন। তিনি নবীন 

সন্ন্যাসীর তেজোময় অপূর্ব মুখশ্রী দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লত হইলেন, মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া 
কাদিতে কাদিতে কহিলেন, প্প্রভো ! আমি সংসার চাই না, ধন মান এ্রশ্বরয্য চাই না, 
আত্মীয় স্বজন চাই না, কেবল তোমার এ চরণকমল সেবা! করিতে চাই।» 

এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্জদেব গোবিন্দকে সংসারের নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে 
ংসারে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক 

নহেন। তিনি বলিলেন, “ধন মান এশ্বর্্য সমস্ত দূর হউক, উহাারা আমাকে আর জালাইতে 

পারিবে না। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন্।” এই বলিয়া তিনি চৈতন্তের পা 

জড়াইয়] ধরিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তও গোবিন্দকে প্রকৃত ভক্ত জানিতে পারিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, প্যদ্দি নিফাম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা হইলে আমার 

সহিত থাকিতে পাইবে |” গোবিন্দ ইহা শুনিয়া মহানন্দে চৈতন্তের পদরেণু গ্রহণ 

করিলেন এবং নিষ্ষাম ব্রত পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাপ্রভুর সহিত 

মহাননো কাটাইলেন। 

একদিন মহাপ্রভু আহারাপ্তে মুখশুদ্ধি না পাইয়া তক্তগণের দিকে চাহিয় 

বলিলেন, “আজ আর মুখশুদ্ধি হইল না” শিষ্যগণ নীরব রছিলেন। গোবিন্দ অমনি 

ক্লতাঞ্জলিপুটে প্রতৃর সম্মুথে যাইয়া কহিলেন, প্প্রভো ! আমার নিকট একটা হরীতকা 

আছে? যদি অন্থমতি করেন, তাহা হইলে আপনার সেবার জন্ত অর্পণ করি।” এই 
কথায় শ্রীটৈতন্য হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, “গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী 
আমি আহলাদের সহিত গ্রহণ করিলাম । কিন্ত আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ 

কর।” গোবিন্দের মস্তকে যেন অকম্মাৎ বজ্াধাত হইল। তিনি কাদিতে কাদিতে বলিলেন, 

প্েব! দাস এমনকি অপরাধ করিয়াছে, বাহার জন্ত এ কঠোর আদেশ করিলেন ?” 
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চৈতন্তদ্দেব কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থ ভক্ত ও হরিপুজ্রার অধিকারী । কিন্তু নিক্ষাম 
ব্রত পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষয়-বাঁসন! দূর হয় নাই, এখনও তোমার 
সঞ্য়-ম্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া যাও, হরির আরাধনা করিও, তাহাতেই 

মুক্তি হইবে।” “আমি কিছু চাই না, সর্ধবন্থ জলাঞ্জলি দিয়াছি, আর সংসারে ফিরিব না”. 

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে গোবিন্দ এই কএকটী কথা বলিলেন। 

চৈতন্তদ্দেব ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ ! তুমি যথার্থই 

সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্ত এখনও তোমার সন্ুথে বিষম কণ্টক রহিয়াছে। আজ একটী 

হরীতকী সঞ্চয় করিয়াছ, কাল আবার আর একটা সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, পরশ্ব আর একটা । 

এইরূপ কামনাই নিষ্কাম ব্রত-পালনের খোর অন্তরায় জানিবে। সেই জন্ত বলিতেছি, তুমি 
গৃহে ফিরিয়া যাও। যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটন! ঘটিবে, সেই দিন আবাঁর 

আমার দর্শন পাইবে। বদি কোন অলৌকিক দ্রব্য পাও, যত্বসহকারে রাখিয়া! দিও। তোমার 

আশ! পুর্ণ হইবে।* মহাপ্রভু এই প্রকারে গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ 
অগ্রত্থীপে আসিয়৷ “আবার কবে প্রভুর দর্শন পাইব*--এই আশায় নির্ভর করিয়া! রহিলেন। 

এইরূপে বহুদিন গত হইল। শুভ মধুমাস আসিল। এক দিন ভক্তগ্রবর গোবিন্দ 
জাহৃবীসলিলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একট! জিনিস 

আসিয়া তিনবার তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, শবদাহের এক থণ্ড 

ক্ুত্র কাঠ । তিনি সেই কাঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন 

যে, এ কাঠখানি ম্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভারী । গুঁকি হইল! বিন্ময়ে গোবিন্দের 

মনে এক অপুর্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি কুটারে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মনের 

সেই অপাথিব ভাব কিছুতেই দূর হইল না-_এই চিন্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হুইল। 

রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদ্দাধর যেন তাহাকে বলিতেছেন, “গোবিন্দ! ভুল না, 

ভূল না, সেই কাঠথানি তুলিয়া আনিয়া গৃহে রাখ। মহাপ্রস্থ আসিতেছেন, আপিলে 

স্বাহাকে দিও ।” 

গোবিনৌর নিস্ত্া তাঙ্গিল, দেখিলেন চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি সেই নিবিড় অন্ধকারে 
যেন কোন কুহকের বলে আকৃষ্ট হইয়। গঙ্গাতীরে আগিলেম, এখানে আসিয়া দেখিলেন, সেই 

কাঠখানি যথাস্থানে পড়িয়া আছে। গোবিন্দ অতি যত্বে কাঠখানি সন্ধে লইয়া! ধীরে ধারে 

কুটারে আনিয়া রাখিলেন। সে রাত্রি আর তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিল ন1। ক্রমে প্রভাত 

হইল। গোবিন্দ অরুণের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেখানি শবদাহের কাষ্ঠ নয়-. 

এক খানি সমুজ্দজল কৃষ্ণ-প্রস্তর। গোবিশ্ন চমকিয়! উঠিলেন। চৈতন্তন্নেষের কথাগুলি 

তাহার স্মরণ হইল। 

বেল! দ্বিগ্রহর সময়ে গোবিন্দ গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা! করিতে বহির্গত হইলেন। তিক্ষাস্তে 

কুটারে ফিরিয়া! আসিয়া দেখেন, কুটার-ন্বারে চৈতন্তদেব। ভক্তপ্রধান গোবিন্দ চৈতন্ভদেবকে 
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দেখিয়া পুলকে পুরিত হইয়া আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। গোৌবিন্দের ভক্তিদর্শনে 

চৈতন্ঠেরও প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 

্যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে?” গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। 

তখন চৈতন্দেব বলিলেন, “গোবিন্দ! তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান তোমার 

মজলের জন্য এ শিল! পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আপিয়া প্র শিলা হইতে শ্রীকৃষ্ণ- 

বিগ্রহ নিশ্মাণ করিৰে। সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিৰ ও তুমি তাহার সেবাইত 

হইবে |” 
পর দিন ষথাকাঁলে এক অন্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ভাস্কর আসিয়া মুত্তি নির্মাণ করিয়! 

সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন-_নবছর্বাদলশ্তাম বঙ্কিম কৃষ্ণবিগ্রহ 

প্রস্তত হইয়াছে । চৈতন্তদেব তাহার প্রতিষ্ঠা করলেন এবং গোবিন্দ ঘোস্ব তাহার পুজক 

নিধুক্ত হইলেন। এর কৃষ্ণবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। (১১ চিত্র দ্রষ্টব্য) গোবিন্দ ঘোষই 
পরে “ঘোষ-ঠাঁকুর, নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 

গোপীনাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ-ঠাকুর বন দিন জীবিত ছিলেন। এঁ সময়ে তিনি 

বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। মৃতার কয়েক দণ্ড পুর্বে তিনি 

শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি চলিলাম, আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমর৷ 

যথারীতি প্রতুর সেবা করিও । মহাপ্রভুর আজ্ঞা--আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে 
গোপীনাথদেব যেন আমার শ্াদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, 
গ্রামের এক পার্থে সমাধি দিও ।” এই বলিয়া ভক্তবর গোবিন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

প্রবাদ এইর্প, সেই দিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিয়াছিল। চৈত্রমাসে 
কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথ শ্রান্ধীর বাস ও কুশাঙ্গুরী পরিযনা সেবকের পুক্ররূপে শ্রাদ্ধ 
করিলেন। এখনও প্রতি বৎসর এ দিনে গোপীনাথ কর্তৃক ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ব-ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইয়! থাকে । 

গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্ত বহু দুরদেশ হইতে ভক্ত বৈষ্বগণ এখানে আগমন করি. 

তেন। তাহাতে যথেষ্ট আয় হইত । ঘোষ-ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরগণ আপিয়া সেবা চালাইতেন। 
ক্রমে তাহাদের প্রভাব রাঢ় ছাড়িক়া পূর্ববঙ্গে পহুছিল। পূর্ববঙ্গের বহু সন্ত্াস্ত ব্যক্তি তাহাদের 
কাহারও কাহারও শি্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাহারাও শিষ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্ত অনেকে পূর্ববঙ্গ 
আশ্রয় করিলেন। এই সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে গোপীনাথ-বিগ্রহ লইয়! যাইবার আশ! বলবতী 

হইল। কিন্তু তাহাদের যে সকল সরিক রাঢ়ে ছিলেন, তীহারা গোপীনাথকে ছাড়িতে সম্মত হুই- 
লেন না। পূর্ববঙ্গগামী ঘোষবংশীয়গণ একদিন গোপনে গোপীনাথকে লইয়! চলিলেন, জ্ঞাতিগণ 
বাদ পাইয়া পথ আট্কাইলেন, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বেশী লোকজন থাকার জ্ঞাতিগণ ফিরিয়া 

আদিলেন এবং তৎকালের পাটুলীর উত্তররাটীয় কারস্থরাজের নিকট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া দিবার 

জন্ত অনুরোধ করিলেন। পাটুলীর রাজারা তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্ত পাঠাইয়া কুষ্টিার নিকট 
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হইতে গোণীনাথকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং পাটুলীর রাজবাটাতেই কিছুকাল রাখিয়া 

দিলেন। এইরূপে গোপীনাথ ঘোষবংশের হাতছাড়া হইলেন। পাটুলীর রাজ! অগ্রন্ীপ ও 

নিকটবর্তী জমিদারী গোপীনাথের সেবার জন্ত অর্গণ করেন এবং চৈত্র-একাদশীর দিন অগ্রন্থীপে 

গোপীনাথকে পাঠাইয়। পুর্ববৎ শ্রান্ধার্দি উৎসব নির্বাহ করিতেন। একবার মেলায় বহু লোকের 

জনতায় কতকগুপি লোক মারা যায় । এ সংবাদ পাইয়! মুর্শিদাবাদের নবাব স্থানীয় জমিদারকে 

কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন। মুর্শিদাবাদসরকারে পাটুলীর পক্ষে ধিনি উকীল ছিলেন, তিনি 

নিজ প্রতুর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না । মোকদ্দমার ডাক হইলে 
নদীয়া"রাজের উকীল উঠিয়া বলিলেন, “হুজুর! সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। 
এত ভিড়ের মধো ছুই চারি জন মরিবে, তাহা! কিছু অসম্ভব নছে। তবে আমার প্রভু 

নবধীপরাজ ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবেন ।” উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া নবাব সন্তষ্ট হইলেন। 

নবদীপের উকীলের কৌশলে সেই দিন হইতে গোপীনাথসহ অগ্রন্বীপজমিদারী নবদ্বীপের 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হইল। যেখানে গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি ছিল, 

তাহারই পার্থ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথের বর্তমান মন্দির নিম্মাণ করাইয়া! দিলেন। 

ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ১১৭১ সালে ত্রিস্থলী 

করিয়া ফিরিবার সময় অগ্রত্বীপে নামিয়াছিলেন। সহ্যাত্রী কবি বিজয়রাম তীর্থমঙ্গলে 

লিখিয়াছেন-- 

“্গ্রন্থীপ আসি নৌক1 হৈল উপস্থিত ॥ ১৯১২ 

সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর | 

অপূর্ব-নিম্্াণ বাটা দেখিতে সুন্দর ॥ ১৯১৩ 

রাজ। নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ। 

দর্শন ন! পায়্যা যাত্রী মাথে মারে ঘাত ॥* ১৯১৪ 

কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবাটীতে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রান্ধে 

অথব৷ তাহার গোবিন্দজী প্রতিষ্টাকালে রাদ্বঙ্গে যত বিষুুবিগ্রহ ছিলেন, রাজ! নবকৃষ্ণ সে 
সকলকেই নিজ প্রাসাদে আনাইয়! ছিলেন। কার্ধ্যান্তে সকল দেবই ফিরিয়া গেলেন, কিন্ত 

গোপীনাথের মোহন মৃত্তি দেখিয্! তিনি আর তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন না । এই বিগ্রহ লইয়া 

নবন্বীপাধিপতির সহিত মহারাজ নবকুষ্জের বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু অগ্রথ্থীপে প্রবাদ 

আছে যে, মহারাজ নবৃষ্ণ গোপনে গোপীনাথ বিগ্রহ কলিকাতায় লইয়া যান। সমসাময়িক 
ইংরাজলেখক ওয়ার্ডসাহেব কিন্তু লিখিয়াছেন-_-_ 

"গোপীনাথের অধিকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবক্কষ্খের নিকট তিন লক্ষ টাকা 

ধারিতেন। সেই জন্ত রাজা নবকৃষ্ণ অগ্রন্বীপের গোপীনাথকে লইয়া যান। অবশেষে 
কৃুষ্ণনগরপতি মোকদ্ধম! করিয়া সেই মুর্তি উদ্ধার করেন ।”* 

ক ৬208 57850979 01009 12190909, ৬০, 1, 0, 295-206, 
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মহারাঁজ কৃষ্চচন্ত্রের সময়ে গোপীনাথের সেবার জন্ঠ প্রত্যহ ৫০২ টাক! নির্দিষ্ট ছিল, 

তৎপরে ২৫২ টাঁকা হয়, ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া এখন দৈনিক ॥* আনা ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
তীর্থমঙ্গলে গোপীনাথের যে “্অপূর্ব-নির্মাণ বাটী”্র উল্লেখ আছে, ভীষণ তৃমিকম্পে 

তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়াছে। সংস্কারাভাবে মূল-মন্দিরের উভয় পার্থ নাটমন্দির ও 
ভোগগৃহ ধ্বংসপ্রায়। মূল-মন্দির সামান্ত সংস্কারের ফলে এখনও দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্ত 

উপযুক্ত সংস্কার না হইলে শীঘ্রই ধবংসমুখে পতিত হইবে | 
অগ্রন্থীপ গ্রামে বাগানের মধ্যে মেল হয়। গ্রামের মধ্যে ও মেলাস্থানের নিকট 

বর্ঘমানরাজদত্ত মহাপ্রভুর সেবা আছে। তাহারই নিকট রাধাকান্তজী আছেন, নাটোর- 

রাজদত্ত বুত্তিতে তাহার সেবা চলে। এখানে সকল জাতির বাস আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের 

খ্যাই অধিক। 

ঘোড়াইক্ষেত্র 
অগ্রত্থীপ হইতে ৩ মাইল উত্তরে ঘোড়াইক্ষেত্র নামক প্রাচীন স্থান ! বিজয়রামের 

তীর্থমঙ্গল-পাঠে জানিতে পারি যে, দেড় শত বর্ষ পূর্বে এই ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্্ দিয়া গ্গ! 
প্রবাহিত ছিলেন__ 

“কাশীপুর ঘোড়াইক্ষেত্র কন্তা গাজীপুর । 

ডাহিনে রাখিয়! চলে ঘোষাল ঠাকুর ॥ 

সন্ধ্যার সময় সবে আইল! গোটপাড়। | 

গুড় গুড় গুড় গুড় দামায় পড়ে সাড়া ॥ 

সেই স্থানে কালুরায় মহাশয়ের ঘর। 
সোয়ারীতে কৃষ্ণচন্দ্র গেল৷ শীত্বতর ॥* 

( তীর্থমঙগল ১০১৭-_-১০১৯ শ্লোক) 

বর্তমান ঘোড়াইক্ষেত্র হইতে গঙ্গা প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছেন। ঘোড়াই- 
ক্ষেত্রের বর্তমান কালীতলার পারব দিয়াই গঙ্গা বহিতেন। গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের সহিত 

এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়, অল্প দিন হইল জঙ্গল কাটা হইয়াছে। ইহার অপর 

পারে নোহাপায় কালুর ঘাট। এখানকার নোহাসার বিল প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের পরিচয় 
দিতেছে। এই বিল বরাবর গোটপাড়ায় গিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। 

বহু পুর্ব হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র তান্ত্রিক গ্রধান স্থান ছিল। কুব্জিকাতন্ত্রে যে অশ্বতীর্থ বা অশ্বপদ 
পীঠের উল্লেখ আছে, কালীতলার নিকট সেই প্রাচীন পীঠ ছিল, বহু কাল হইল গঙ্গা 
সেই স্থান আপনার কুক্ষিগত করিয়াছেন। ততৎপরেও এখানে বনু সাধুসন্যাসীর সমাগম 
হইত। কিন্তু গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের সহিত ইহার মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে এখনও 
পী$স্থান ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে কালীতলায় সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে । 

€ 
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দেবগ্রাম্* 

বর্তমান নদীয়া জেলার উত্তরাংশে রাণাঘাট-মুর্শিদাঁবাদ-রেলপথের দেবগ্রাম ষ্টেশন হইতে 

অদ্ধ মাইল দূরে এবং অগ্রন্বীপ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে দেবগ্রাম অবস্থিত। 
বর্তমান দেবগ্রাম বাগড়ীবিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে, ইহার আগতন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ 

হাজার বিঘা । এই ভূভাগের উত্তরপীম! পাণিঘাটা! ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সাতবেগে, ভাগা, 

টাদপুর ও বৰনপলাসী, পূর্বে বরেয়া ও দিকৃবরেয়া, পূর্বব- 

দক্ষিণে জয়নগর এবং পশ্চিমে সেওড়াতলা ও হাটগাছ! | উত্তর- 

সীমার মধ্যে লুপ্ত গঙ্গার খাত পাগলাই-চণ্ডীর দহ বা! পাণিথাটার দহ, পাণিঘাটার দক্ষিণে ও 

দেবগ্রামের উত্তরপশ্চিমসীমার দেবগ্রামের পাড়া পাথরজলা বা নুতনগ্রামের গড়। গ্রামবাসী 

বৃদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণের বিশ্বাস যে, গোবিন্দপুর 'ও গড়ের পার্থ দিয়! পূর্বকালে গঙ্গ! প্রবাহিত 

হইতেন, গঙ্গার খাদের উপরই বর্তমান মীরেগ্রাম। এখানে শুকুইআরা, ডোখলঘাট, ধোবাঘাট 

প্রভৃতি স্থান আছে। দেবগ্রামের উত্তর ও পুর্বে যেখানে গঙ্গার গর্ভে জল থাকে, সেই স্থান 

অগ্ভাপি দহ বা! বিল নামে পরিচিত । শুষ্ক গঙ্গাগর্ভ বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়। দেবগ্রামের 

পুর্বে (বর্তমান দেবগ্রাম ্টেশনের পার্খে) ছুর্ণাপুর, তাহার পার্থে গহড়াপোতা ? ইহার 

মধ্যে নৌকাঘাট। বা “নাঘাটার মাঠ,_-এখানে বর্ষাকালে ৮1১০ হাতের উপর জল চলে। 
দেবগ্রাম অতি পূর্বকাঁল হইতে একটা মহাসমৃদ্ধিশালী লোকালম্ব বলিয়া পরিচিত ছিল। 

পূর্বকাঁলে যখন ইহার পুর্ব পাস দিয়া গঙ্গার আোত প্রবাহিত ছিল, 

তৎকালে বর্তমান সাওতাঁর পুর্বোত্তরে নাঘাটা বা নৌকাঘাট! 

নামক স্থানে বড় বড় বাণিজ্যপোত আসিয়া লাগিত। সীঁওতা ও তন্নিকটব্তী স্থানেই তৎকালে 

বহু লোকের বাস ছিল, দক্ষিণে বিক্রমপুর ও উত্তরে মীরে বা শীরগ্রাম | এবং পশ্চিমে 
কালীগঞ্জ হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত ছিল॥ বর্তমান সাতবেগে $ এই বিস্তীর্ণ 

দেবগ্রামের অবস্থান 

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব 

* এই প্রাচীন স্থানের পরিচয় পূর্নে ঝড় প্রক।শ ছিল না । ই্হা'র প্রাচীনত্বের সন্ধ।ন গাইয়া আমি ক্রমান্বয়ে 

চারিবার এ স্থানে গিয়াছিলাম। প্রথম ছুইবারে এ স্থানের প্র।চীন অধিবাদী কৃষক দিগের নিকট এবং তৃতীয় ও চতুর্থ 
বারে গ্রামবাসী ভদ্র মহোদরগণের নিকট গ্ানীয় কিংবদন্তী শুনিয়| প্রাচীন ধ্বংনাবশেষ ও পুরা কীস্তি পি দর্শন করি। 

৪র্থ ঝরে (গত ১৩ই চৈত্র ১৩২১) মহা মো পাধ্যায় হরপ্রসাদ শস্থী মহাশয় ও পুরাতত্বানুর।গী হ্রযুক্ত রাখলদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আম।র সঙ্গে এই দেবগ্র।ম ও বিক্রমপুর পরিদর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। এই কএক 

বারের অনুসন্ধানের ফলে এবং জ্রীযুক্ত যোগেশচজ্ মুখোপাধ্যায়, যুক্ত উমেশচ্ী চট্যোপাঁধ্যায়, যুক্ত বিভূতিভূষণ 

মভুমদার প্রতি শ্রাসবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে যেরূপ কিংবদস্তী সংগৃহীত হইয়াছে এবং আমরা 
স্বচক্ষে বাহ! দেখিয়াছ, তাহাই লিখিত হইল । 

+ ভবিধ্য-ব্রন্দথণ্ডে দেবগ্রামের উল্লেখ ন| থাকিলেও এই মীরগ্রামের উল্লেখ আছে। 

1 পূর্ব্বকালে একটা বেগেই ছিল, কিছু দিন হইল উহার সাতভাগ হইয়াছে । এঠ সাঁতবেগের নাম পূর্ধব 

হইতে পশ্চিমে বধাক্রমে ১ চিনিমিনি বেগে, ২ স্থাপন বেগে, ৩ চক বেগে, ৪ গড়ের বেগে, ৫ আড়ার বেগে, 

৬ থোরদ বেগে ও ৭ পালিত বেগে। 
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নগরীর মধ্যেই ছিল। এই ভূভাঁগের মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন ইষ্টকাদির নিদর্শন 
ও বহু সংখ্যক স্থুপ্রাচীন মজা! পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগ্রামের সর্বপ্রাচীন স্থৃতি 

সম্ভবতঃ মঞ্জুত্রী।* এখন ইনি কুলুইচণ্ডী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীর্ূপে সকলের পৃজ! পাইতেছেন। 
এখানে যে এক সমক্ক বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, এই মঞ্জুত্রীই তাহার নিদর্শন । ( ১২ চিত্র দ্রষ্টব্য) 

দেবগ্রামে যত পুফ্ধরিণী আছে, তন্মধ্যে দেবকুণ্ড সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ-পূর্বে প্রায় 

দেড়শত বিঘায় জল থাকিত। তাহার পশ্চিমে ফুলবাগান এবং অপর তিন দিকে লোকের 

বাঁস ও মধ্যে মধ্যে দবালয় ছিল। এখন দেবকুণ্ডের অধিকাংশই 
ভরাট হইয়াছে, যেটুকু জল আছে, তাহা তিনটা পুক্ষরিণী, ৪টী জোল 

এবং দক্ষিণে একটা লম্বা জোলে বিভক্ত রহিয়াছে । ( ১৩ চিত্র দ্রষ্টব্য ) উত্তরাংশ অধিকাংশই 
ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে এখন অনেক অট্রালিকা নিম্মিত হইয়াছে । পুরাতন 

ফুলবাগান এখন নামমীত্রব_-একটা পাড়া হইয়া গিয়াছে । বর্তমান দেবকুণ্ড-সংস্কারকালে ইহার 

মধ্য হইতে নানা লোকে নানা দেবমুক্তি পাইয়াছে, তাহার কতকগুলি দেবকুণ্ডের পার্বতী 
্রাঙ্গণ-গৃহে আছে, কতক কতক স্থানাস্তরে গিয়াছে । কিছুদিন হইল, এই দেবকুণ্ড হইতে 
কষ্টিপাথরের একটা অতি সুন্দর বাসুদেব মুগ্তি পাওয়া যায়। সেই মু্তিটী দেবগ্রামভব দ্বনামধন্ত 

ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার কলিকাতার বাসায় আনিয়৷ রাখিয়াছিলেন। 

বর্তমান সাহিত্যসম্মেলনে প্রদর্শন ও ততৎপরে সাহিত্য-পরিষদে রক্ষা! করিবার জন্ত অর্পণ 

করিয়াছেন। এ মুত্তি এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদে আছে । (১৪ চিত্র দ্রষ্টব্য )। এই মুত্তির 
শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন দেখিলে ৬।৭ শত বর্ষের প্রাচীন মুত্তি বলিয়া মনে হইবে। 

গ্রামের উত্তরাংশে “লালদীঘা' নামে একটা প্রাচীন পুফরিণী আছে, পুর্বে ইহার “পচাদীঘী 

নাম ছিল। ১২৮ সালে এই দীঘীর সংস্কার-কালে ব্রহ্মাণী বা 

মাহেশ্বরী মুক্তযুক্ত একখণও্ড পাথর ( ১৫ চিত্র দ্রষ্টব্য), হাতীর মাথা 

এবং ইষ্টকম্ত,প বাহির হয়। এই স্তপ হইতে এত পুরাতন ইট উঠিয়াছিল যে, তাহাতে ইহার 
নিকট একটা পাক কোটা প্রস্তত হইয়াছে । ওরপ দেবীমৃত্তিশোভিত প্রস্তরফলক সাধারণতঃ 

দেবমন্দিরের বহির্গাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং তাহা! হইতে মুল মন্দির কত বড় ছিল, তাহাঁও 

কতকট৷ বুঝা যায়। 

দেবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং উত্তরে এখনও সুপ্রাচীন গড়ের চিহ্ন বিস্তমান। উত্তরের 

গড়টা প্রায় দৈখ্যে ১ মাইল, প্রস্থে প্রায় ছুইশত ফুট এবং 

ইহার বর্তমান উচ্চতা ৬ ফুট হইতে ১৫ ফুট পর্য্স্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ । 

*' যুক্ত রাখলদাদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই মুর্তিটাকে “মহা রজলীল মঞ্জুরী” বলিয়। স্থির করিয়াছেন। 
কিন্তু বৌদ্ধ তস্ত্রে মুর যেঞ্জপ সাধন লিখিত আছে, তাহার সহিত মিল নাই। তবে মুর্তিটী যে সহশ্লাধিক 
বর্ষের প্রাচীন, তাহ।তে সন্দেহ নই । 

+ এই মুর্তির বাহন ও লাঞন অন্পষ্ট হওয়ায় ইনি ব্রহ্ষাণী কি মাহেম্বরী তাহ। এখনও স্থির হয় নাই। এক্স 
সাহিতা-পর্লিদি এই প্রস্তর-কলক বিদ্যমান। 

দেবকুপ্ত 

পচা-দীঘী 

দেবগ্রামের গড় 
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ইহার ছুই পার্থেই পরিখার চিহ্ন রহিয়াছে । (১৬ চিত্র প্রষ্টব্য)। দক্ষিণপশ্চিমাংশের গড়টী 
“বেগের গড় বা গগড়বেগে” নামে পরিচিত । প্রবাদ-_এই গড়ে পাতালঘর আছে। তাহাতে 

এখানকার পূর্বতন নৃপতির গুপ্তধন রক্ষিত আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বান। 

দেবগ্রামের অবস্থান দেখিয়া প্রাচীন লোকেরা মনে করেন যে, ইভাঁর ছুই পার্থে গড় ও ছই 

পার্থে শ্বোতস্বতী এই স্থানকে সুদৃঢ় করিয়! রাখিয়াছিল। এখন এই স্থান বাগড়ীর মধ্যে 
পড়িলেও যে সময়ে ইহার পূর্ব দিয়া গঙ্গ! বহিতেন, সেই সময় এই স্থানের কতকাংশ রাঢ় ও 

কতকাংশ বাগ্ড়ীর সামিল ছিল । রামচরিতে পাইয়াছি__ 

“দেবগ্রাম গ্রতিবন্ধবস্থধাচক্রবাল-বাল বলভীতরঙ্গবহল-গলহস্তপ্রশস্তহস্তবি ক্রমো 

বিক্রমরাজ2। 
রামচরিতের বিক্রমরাঁজ যে, বর্তমান দেবগ্রাম অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, তাহার 

আলোচনা পরে করিব। তবে এখানে বলিয়া রাখি, রামচরিত হইতে আমরা পাইতেছি 

যে, পালবংশের অধিকারকালে খৃষ্টায় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে এই দেবগ্রাম একটী প্রপিদ্ধ 

স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। 

পূর্বোক্ত গহড়াপোতার নিকট ( বর্তমান দেবগ্রামের পুর্বভাগে ) দমদম! | এখানে একটা 

উচ্চ স্তপবা টিবি আছে--স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সাবেক অধিবাসিমাত্রই প্র টিবিকে 

'বল্লালের ভিটা” ব| “বল্লালসেনের বাড়ী” বলিয়া থাকে । এই স্থানে 
এবং ইহার উত্তর ও পুর্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল, অনেকে এখানে 

আসিয়া! বাঁঘ শীকার করিত। অল্প দিন হইল জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে ! (১৭ চিত্র দ্রষ্টব্য ) 

ইহারই পার্খে সাওতার দীঘী। ইহার উপর দিয়! ডিষ্রীক্টবোর্ডের বত্বে বহরমপুররোড হুইবার 

পূর্বে বল্লালের ভিটা ও সীঁওতার দীঘী পাশাপাশি ছিল, এই জন্ত প্রাচীন লোকেরা এ দীঘী 

বল্লালের অন্তঃপুরস্থ দীঘী বলিয়া মনে করেন। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিয়াদী 

লোকের মুখে এই দীঘীর অপর নাম “বল্লাল-দীঘী” শুনা গিয়াছে । এই সাঁওতা হইতে ছুইটা 

প্রাচীন জাঙ্গাল বা রান্তা বাহির হইন্পা একটা পশ্চিমদিক্ দিয়া বরাবর 

ভাগ', টাপুর, বরগাছী হুইয়া বিক্রমপুরের 'জিতের মাঠ' দিয়া 

যথাক্রমে ভবানীপুর, স্থখপুকুর, রাজাপুর হইয়া বিহগ্রামের দক্ষিণ দিকে নবদ্বীপ অভিমুখে 

গিয়াছে। অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পর্ববদিক্ দিয়! টাদপুর, কালীনগর, ধুবী ও সেনপুর 

হইয়া ঘৃনীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্খব দিয়! গবীপুর পর্য্যস্ত গিয়া অনৃস্ত হইয়াছে । গবীপুরেব 
প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, এঁজাঙ্গাল পূর্বে বহুদূর পর্য্যস্ত বিস্ুত ছিল, ক্রমে 

কৃষকগণের কৃপায় সে সমন্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় জাঙ্গালই “রাজার জাঙ্গাল' ব! “বল্লাপ- 

সেনের জাঙ্গাল” নামে স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট পরিচিত । এ জাঙ্গালের ধারে ধারে ৩৪ 

ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুঙ্করিণী দেখ! যায়, তন্মধ্যে সাঁওতা, ভাগা, বরগাহী, বিক্রমপুর, 
ভবানীপুর, রাজাপুর, বিন্বগ্রাম ও নব্ীপের অপর পারস্থ পুষ্করিণী গ্রসিন্ধ । ভবানীপুর ও নব- 

বল্লাপের ভিটা 
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বল্প।লমেনের জাঙ্গাল 
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সন ১৩২২ ] ্থাঁন-পরিচয় ৬৭ 

দ্বীপের পুষ্করিণী আজও প্বল্লালের দীঘী” নামেই পরিচিত । আজও কেহ কেহ অপর স্থানের মজা 
পুকুরগুলিকে বল্লালসেনের নামের অপত্রংশে “বল্লামসেনের কীত্তি' বলিয়া মনে করেন। 

পূর্বে এই স্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়৷ মহকুমার অধীন ছিল। প্রায় ৫* বর্ষ হইল, 
কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্টেট ৬ঈশ্বরচন্ত্র মিত্র মহাশয় কার্ধ্যগতিকে দেবগ্রামে আসিয়া কিছু দিন 

অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় জমিদার ৮বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির 
সাহায্যে “বল্লালের ভিটা” খনন করাইয়াছিলেন । দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের! বলিক্না থাকেন - 

খননকালে প্র স্তপ হইতে বহুতর কাটা-পাঁথর, ভগ্ন পাথরের মৃত্তি (১৮ চিত্র দ্রষ্টব্য ), ভাঙ্কর- 

কার্য্যুক্ত পাথরের চৌকাট, পদ্ম ও নরনারী মুক্তিযুক্ত পাথর ( ১৯।২০ চিত্র ভ্রষ্টব্য ), ৪1৫ হাত 

লম্বা পাথরের থাম (২১ চিত্র দ্রষ্টব্য), পাথরের মকরমুখ নর্দীমা, দৈর্ঘ্যে তিন হাত ও 

প্রস্থে ছই হাত লিপিযুক্ত একখপগ্ড প্রস্তরফলক এবং কটি হইতে জাঙ্গ পর্য্স্ত মালকোচ! 
করিয়া কাপড়পরা মুক্তি পাওয়া গিয়াছিল। ৮ ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিপিষুক্ত প্রস্তরফলক ও 
কতকগুলি তাঙ্গ! মুণ্তি মিউজিয়মে পাঠাইবার জন্য কীাটোক্লায় লইয়া যান। বামনদাস বাবু 

অনেক পাথর তাহার একডালার কাছারীতে পাঠাইয়া দেন। সে সময়ে এখানকার মডেল- 
স্কুলের শিক্ষক ৮দীননাথ স্তায়ালঙ্কার মহাশয় তাহার স্বগ্রাম সালুরগা দোগাছিয়া গ্রামে এখান 

হইতে মকরমুখ+ নর্দামা ও কএকটা মুর্তি লইয়া গিয়াছেন। এতদ্ধযতীত গ্রামস্থ নানা লোকে 

সেই সকল কাটা-পাথর স্ব ম্ব গৃহে আনিয়! নাঁনা কাজে ব্যবহার করিতেছেন। মালকোচা' 

করিয়৷ কাপড়পরা ভগ্ন মুর্তিটী বহু দিন কুলাইচণ্তীতলায় পড়িয়াছিল। উহ ওজনে প্রায় ২ মণ 

হইবে, অনেক বলবান্ ব্যক্তি সেই ভগ্ন মুর্তিটী তুলিয়! স্ব স্ব বলপরীক্ষা করিত। স্থানীয় লোকেন্র 
নিকট তাহা প্বল্লালসেনের বুক* বা প্বল্লালসেনের ধড়” বলিয়া পরিচিত ছিল। কিছুদিন হইল 

বৈরামপুর গ্রামে সেই ধড়টা লইয়৷ গিয়াছে। এই ধড়ীর অনুসন্ধান আবশ্তক। এখনও প্বল্লালের 

ভিটা” রীতিমত খনন করিলে অনেক পুরাকীর্তি আবিষ্কত হইতে পারে। যখন “বহুরমপুর- 
রোড, প্রস্তত হয় নাই, তখন এই ভিটার ধ্বংসাবশেষ সাঁওতার দীঘীর উত্তর পাড় হইতে 

আরম্ভ হইয়! বরাবর প্রায় অর্দ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখনও এঁ অংশ খনন করিলেই মধ্যে মধ্যে 

পুরাতন ইট বাহির হয়। পূর্বে এই সীওতার দীধী প্রায় ৪* বিঘা! ছিল, ইহার উপর দিয়াই 
“বহুরমপুর-রোঁড? গিয়াছে, কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশই শুঞ্ধ গোচারণ মাঠ হইয়া! পড়িয়াছে। 

(২২ চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

বল্লালভিটার সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়ার পশ্চিমাংশে যে পুরাতন পু্ষরিণী আছে*, তাহার উত্তর 

পার্থ দেবগ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ ৪০ বর্ষ পূর্বেও চারি হাত মোটা! চৌকা থামের গোড়া দেখিয়া- 

ছিলেন, এখন তাহা চাঁপ। পড়িয়াছে। 

দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের বিশ্বাস, সাওতার উচ্চ জমিতে পূর্বকালে বহু লোকের বাস 

* অন্গ দিন হইল গ্রামের কলুর1 এই পুকুরের পদ্কোদ্ধার করায় ইহীর নাম 'কলুপুকুণ' হইয়াজ্ছ। 



৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [ ১ম সংখ্যা 

ছিল__নানা নৈসর্ণিক কাঁরণে ও মুসলমানবিপ্লবে তাঁহারা পূর্ব স্থান ছাড়িয়া উত্তরে দেবকুণ্ড- 

তীরে আসিয়া বাস করেন।1 

বিক্রমপুর 

বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম দেবগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে ও সোণাডাঙ্গা হইতে ১ মাইল 

পশ্চিমে অবস্থিত। রেনেল সাহেবের প্রাচীন মানচিত্রে এই বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে। 

এই বিক্রমপুর প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের কাগজ হইতে জান! 

যায় যে, পার্শ্ববর্তী বরগাছী, কালীনগর, বিক্রমপুরহাঁট$, বিক্রমপুরকুী প্রভৃতি স্থান 

বিক্রমপুর মৌজারই সামিল। দেবগ্রামের পার্বর্তী ডিঙ্গেলগ্রামের দক্ষিণে যে কোল বা 

নিয়ভূমি আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপুর্ব-সীম1 ততদুর বিস্তৃত । 

০০ পপ সস ০ পপ পাস সপ পা পাস পাপ পাপীপপ পাপা পাপা পা পাপন পপ লাশ পদ ০ 

+ কেহ ফেহ দেবগ্রামকে দেবলরাজায় রাজধানী ও উহার প্রাচীন কীন্তিগুলিকে তাহ।র ম্মৃতিচিহ্ণ বলির। সংবাদ- 

পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্ত আমর! বিশ্যে অনুসন্ধানে জানিলাম যে, দেবল রাজার সহিত এই দেবগ্রামের কোন 

সম্বন্ধ নাই। নদীয়া জেলার মধ্যে বর্তমান র।ণ।ঘ|ট-বনগ্রাম-লাইনে গাংনাপুর ষ্টেসন হইতে ১ ক্রোশ দুরে আর 

একটা প্রাচীন প্রেবগ্রাম ব। দেবগ্র(মের গড় রহিয়াছে । এ গড় আনর! দেখিয়া আসিয়াছি। এই গড়ের ধ্বংসাব- 

শেষ অগ্যাঁপি এই স্থানের ও নিকটবর্তাঁ গ্রামসমূছের শ্ত্রীপুরুধ সকলেই 'দেবলরাজার গড়? বা! “দেপাল রাজার 

রাঁজধানী' বলিয়। জানেন। সম্ভবতঃ নদীয়। জেলার এই দক্ষিপাংশস্থিত দেবগ্রামের সর্বজনবিদিত প্রবাদ অধুনাতন 

কালে নদীয়। জেলার উত্তরাংশন্িত আমাদের আলোচ্য দেখগ্রামের উপর চাঁপান হইয়াছ। বাস্তাঁবক নদীয় 

জেলার এই দক্ষিণাংশগ্বিত দেবগ্রামের গড়টা আমাদের আলোচ্য দেবগ্রষম অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়। মনে হয়। 

রাটীর ও বঙ্গনমাজের দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণিগের কুলগ্রন্থে এই স্থান একটী প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছে । এখন 

এই দের! ব! দ্বেবগ্রামে ৩৪ ঘর মাত্র ভদ্রলোকের ব!ন ষটে, কিন্ত নিকটবর্তী গ্র।ম-বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি ষে, 

কিছুকাল পূর্বেও এখানে ৫০।৬* ঘর আচার্ধ্য ব্রাহ্মণের বাস ছিল। 

থষ্টীর ১০ম শতাব্দীতে গুরবমিশ্রের গরুড়ন্তস্তলিপিতে বণিত হইয়াছে__ 

“দেবগ্রামভব ধগ্। দ্বীন তুল্যবলয়ালে।কসন্দীপিতরূপ!। 

দেবকীব তন্মাদ্গোপাঁলপ্রিয়কারকমনূত পুরুষো মম” 

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমর! বণিতে পারি যে, খষ্ভীয় ১*ম শতাব্দীর পুর্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ 

ছিল । এই স্থানে গৌড়েখর নারায়ণপাঁলের প্রধান মন্ত্রী গুরবমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বণিয়! তাহার প্রশ্তকার 

সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন । 

এই দেবগ্রামের প্রাচীনত। ও প্রসিদ্ধি অবগত হইয়। এই স্থানই র।মরিতোক্ত দেবগ্রম বলিয়। মমে করিয়া- 

ছিলাম। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাম্তকা গু, ১৯৮ পৃষ্ঠা ৪ পাঁদটাক। দ্রষ্টবা। ) কিন্তু এখন দেখিতোছ, এই 

দেবগ্রাম বালবলভী ব। বাগ্ড়ী ভূভাগের অন্তর্গত নহে, এ যস্থায় এই দেবগ্রাম রামচরিতোক্ত দেধগ্রাম নছে। 
এখন থর হইল, রামচরিতোক্ দেবগ্রামই পল।শীর দক্ষিণে অবস্থিত বাগড়ীর অন্তর্গত আমাদের আলোচা দেবগ্রাম 

এবং এই স্থানের সহিত দেখল রাজ।র কোন সম্বন্ধ নাই। 

| বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত । 
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বিক্রমপুরের মধ্যে যে 'জাঙ্গীর খাল” আছে, সেই খাল দিয়া পূর্ব্বে ভাগীরথীর জোঁত 

বহিত। বর্তমান বিক্রমপুরের পশ্চিমে একটা প্রকাণ্ড মাঠ আছে, উহার নাম “জিতের মাঠ'। 
এখানে জিতের পুক্ষরিণী” নামে একটা সুপ্রাচীন ও বৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে। প্রবাদ- উক্ত 

জিতের মাঠে বহু পুর্বে সহর ছিল। পুঙ্করিণীর নিকটবর্তী স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এখনও 

লোকাবাদের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। এখানে অন্ন মাটা খুঁড়িলেই বহু পুরাতন লৌহমল 

এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রাদি “কুমারের সাজ” পাওয়া যাঁয়। এই স্থান দেখিলেই মনে হইবে 

যে, বিলুপ্ত সহরের কতকট। পূর্ব দিয়! এক সময়ে ভাগীরী প্রবাহিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই 

স্থানের প্রাচীন কীনত্তিরাজির অধিকাংশই ভাগীরথীর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে। 
বর্তমান বিক্রমপুরের ষণঠীতলায় কএক খণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানিতে 

সামান্য খোদাই কাজ আছে। সীওতার বল্লালের ভিটা! হইতে যেরূপ কাটা-পাথর বাহির 

হইয়াছে, এখানকার পাখর সেই ধরণের । নিকটবর্তী গবীপুরে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
পড়িয়া আছে। প্রবাদ--পুরাকালে এখানে এক রাজার বাড়ী ছিল। 

বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্তী সেনপুর ও ঘুনীর মধ্যে অতিপ্রাচীন 'ট্যাংড়ার পুফকরিণী” আছে। 

প্রবাদ-_-উহ! বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত। 

ল্লালসেনের জাঙ্গালের” কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, তাহাও সীওতা হইতে মারস্ত হইয়া 
এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়! গিয়াছে । 

পূর্বেই রামচরিতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, গৌড়াধিপ রামপালের সময় বিক্রম 
নামে একজন পরাক্রাস্ত রাঁজা দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-তরঙ্গ বহল-বালবলভী প্রদেশের অধিপতি 

ছিলেন। বর্তমান বিক্রমপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অগ্রদ্বীপে শুনিয়া আমিয়াছি 

যে, বিক্রম নামে এক রাজা প্রত্যহ অগ্রন্থীপে গঙ্গাশ্নান করিতে 

আসিতেন। বদ্ধমানের নূতন গেজেটিয়ারেও লিখিত হইয়াছে যে, 

উজানী হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে আসিয়া গঙ্গা-ন্নান করিতেন ।* পূর্বেই 
লিখিয়াছি যে, দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর কাটোয়া মহকুমার মধ্যেই ছিল। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের 

প্রাচীন ভূদংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্তমান অগ্রদ্ধীপের মত দেব- 
গ্রাম এবং বিক্রমপুরের কতকটা1 এক সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঢ়দেশের মধ্যে ও 

কতকট! বাগ্ড়ীর মধ্যে ছিল। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্য্যস্ত গ্রায় ১২ ক্রোশ 

ভূভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাসনাধীন থাক! কিছু বিচিত্র নহে। দেবগ্রাম.প্রতিবদ্ধ- 
বালবলভীপতি বিক্রমরাঁজই সম্ভবতঃ উজানী-মঙ্গলকোট, অগ্র্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে 

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব 

৬০ শপ আন পপ জপপপব পরশ আত পা পাপী পি পপ লী পপ পিিীপ পপি পপ পিপিপি শিপ সি শি শপ শসার নী উিা৫,৩ ও ৪ ৬. 

*131010৮2) 10150100 05225060501 0 7. 0 2691615010১ 7913, 19. 183 এখানে সাহেধ ভ্রমত্রমে 

উজ নীকে রাজপুতানায় লইয়। ফেলিয়াছেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীন উজ্লানী- মঙ্গলকেটের 

বিক্রমীদদিত্য ঘা বিক্রমজিৎই উক্ত প্রবাদের নায়ক বলিয়া ঘেধ হয়। 
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বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। বর্তমান বিক্রম- 

পুরের পার্থ যে স্থৃবিস্তীর্ণ "জিতের মাঠ” বা “জিতের পুফরিণী” বিস্কমান, তাহ! “বিক্রমজিতের 

মাঠ বা 'বিক্রমজিতের পুফরিণী' শবের সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার নিকট 

ষে সুপ্রাচীন বিজ্মপুর সহর ছিল; তাহা যে রাজা বিক্রমজ্িতের প্রতিষ্ঠিত বা তাহার 

নামানুপারেই বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত, তাহাও অসম্ভব নহে। 
বিজয়সেনের নবারিষ্কত তাত্রশাসনে লিখিত আছে যে, তিনি বিক্রমপুরের প্রাসাদ 

হইতে “শাসন প্রদান করিতেছেন। এদিকে বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাত্রশাসনে তৎপিতা 

বিজয়সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে নিবন্ধ হইয়াছে-_. 

"তন্মাদতূদখিলপার্থিবচক্রবর্তী নির্বযাজবিক্রমতিরস্কত-সাহসাঙ্ক$। 
দিকৃপিচক্রপুটভেদনগীতকীর্ডিঃ পৃর্থীপতিরবিজয়সেনপদ্প্রকাশঃ ॥* 

“তাহা ( হেমস্তসেন ) হইতে অখিল পার্থিব-চক্রবর্তী পৃর্থীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। 
অকপট বিক্রমে সাহ্সাঙ্ক অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যও যাহার নিকট লজ্জিত সেই (দিক্)পালচক্রের 

নগরেও তাহার কীন্তি গীত হইত।” 

অন্গত্র দেখাইয়াছি যে, একে একে পালরাজগণের সামস্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয়- 
সেমের অভ্যুদয় হইয়াছিল।* রামচরিতে দেবগ্রাম-বালবলভীপতি বিক্রমরাজও রামপালের 
সামস্তচক্র মধ্যেই কথিত হইয়্াছেন। এই বিক্রমরাজও এক জন অতিবিক্রমশালী নৃপতি 
ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রশস্তিকার ভারত্তপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুঁল্যজ্ঞান করিয়া 
'সাহসাঙ্ক'1 নামেই পরিচিত করিয়া থাকিবেন। ত্রীহাকে যিনি পরাজিত করিয়াছিলেন, 
এখন বিক্রমশালী নৃপতিকে ও বিজয়সেন পরে পরাজয় করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের প্রশস্তি- 

সম্বলিত তাত্রশাসন বিক্রমপুরের রাজবাটা হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। বল্লালসেনের তাত্রশীসনে 
“দিকৃপালচক্রপুটভেদনগীত কীর্ভিঃ-প্রসঙ্গে যেন তাহারই আভাস দেওয়। হইয়াছে । 

বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সীতাহাটা গ্রামে ভূমি- 
খননকালে বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। বল্লালসেন এই তাত্রশাসন লিখিয়৷ যে 

ভূভাগ দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভূভাগ সীতাহাটী হইতে বেশী দুর নয়।$ এই 
তাম্রশাসনে লিখিত আছে-_. 

*প্রোঢ়াং রাছামকলিতচরৈভূ্ষিয়স্তোহহুভাবৈ+ | 
অর্থাৎ যে মেনবংশ প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অতুল প্রভাব দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং 

সপ পাস 

* বঙ্গের জাতীগ ইতিহাস, রাজন কাণ্ড, ৩৪ পৃষ্ট|। 
+ জটাধরের হু্রাচীন সংস্কৃত কোষ অতিধানতন্ত্রে 'সাহলাঙ্ক' বিক্রমাদিত্ের নামাস্তর বা পর্যায় বণিয় 

ব্যাখ্যাত ছইর়াছে। 
1 সাহিত্য-পরিষৎ-পব্রিকা, সন ১৩১৭, ৪র্ঘ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠ! । 
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বল্লালসেনের তাঅশাঁসন হইতেই মনে হয় যে, রাঢ়দেশই সেনবংশের পূর্ববলীলাস্থল। এই 

তাম্রশাসনথানি *শ্রীবিক্রমপুরসম্নাবাপিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধা বার” হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে। 

পূর্ববরণিত বল্লালের ভিটা, বল্লালের ধীঘী ও বল্লালের জাঙ্গাল সম্বন্ধীয় প্রবাদ এবং 

দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান হইতে মনে হয় যে, বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাত্রশাসনবর্ণিত 

্বিক্রমপুরজয়ন্কন্ধাবার” বর্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল। 

চারি শত বর্ষ পূর্বে রচিত আনন্দভট্টের বল্লালচরিতেও লিখিত আছে-_বল্লালসেন কখন 

গড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কথন স্বর্ণগ্রাম বা স্ুব্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন ।* চারি শত 

বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ় দেশে বা 
তন্নিকটে অবস্থিত বিক্রমপুরে এবং বঙগদেশে স্তবর্ণগ্রামে বল্লালসেন রাজকার্যযোপলক্ষে সময় 

সময় অবস্থান করিতেন। বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্রই পুর্বে যে যে স্থানে হিন্দুরাজের রাজধানী 

ছিল, আজ কাল সেই সেই স্থানেই অধিকাংশ মুদলমানের বাদ দেখ! যায়। বর্তমান বিক্রম- 
পুর গ্রথমে ব! মৌজায় হিন্দুর বাস বেশী নাই, শতকরা ৯* জন মুসলমান। কেবল ভাগীরথীর 
তরঙ্গাঘাত নহে-_মুসলমান-হন্তেও যে এখানকার সমুদয় হিন্দু-কীর্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম ও বিক্রমপুর হাটের কতকগুলি পুরাতন ও ভগ্ন 

দরগাই (২৩ চিত্র ভ্রষ্টব্য) পুর্ববতন মুপলমান-প্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 
দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সম্বন্ধে স্থানীয় বয়োবৃদ্ধগণ যেরূপ প্রবাদ বরাবর শুনিয়া আসিতেছেন, 

প্রয়োজনবোধে তাহাদের পত্রথানি পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। 1 

জ্রীনগেক্্রনাথ বস্থ 

পর ৬৯৬২০ 

"বসতিল্ম নৃপঃ জীমান্ পুর! গৌড়ে পুরোত্তমে। 
কদাচিন্ব। বথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে ॥ 

্ব্ণগ্রামে কদাচিছ! প্রাসাদে হুমনোহরে। 

রমমাণঃ সহ স্ত্রীভিরদিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ |”--বল্লালচরিত, ১ম অধ্যায়। 

1 দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাতত্ব উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, সেই জন্য এ সম্বন্ধে ধিস্তৃত আলো চন। 

এখনে করিলাম না। ব্বতস্ত্র প্রবন্ধে এই বিক্রমপুর সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচন! করিব। 



দেবগ্রাম-বিক্রমপুরসন্বন্ধে দেবগ্রামবালীর পঞ্জ 

আমরা-__নিয়স্বাক্ষরকারী দেবগ্রামের অধিবাসিগণ--বংশপরম্পরাক্রমে এই প্রবাদই গুনিয়া 

আসিতেছি, বে দেবগ্রামস্থ দমদম! নামক স্থানে যে প্রাচীন স্তুপ অস্ভাপি বিদ্যমান, উহা 

সেনবংশীর প্রদিদ্ধ বঙ্গাধিপ বল্লালদেনের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ৷ উক্ত শু পসপ্লিহিত 
বিশাল দীর্ধিকাটি (যাহা 'সাওতা। দীঘী+ বলিয়া পরিচিত এবং এক্ষণে যাহ! গ্রায় ভরাট হুইয়। 

গিয়াছে) বল্লালমেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়্াই জানি। দেবগ্রাম-সাওতা হইতে যে “জোড়া 

জাঙ্গাল” বাহির হইয়াছে এবং যাহার একটি বরাবর নবদ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়াছে, উ্কাও বল্লাল- 

সেনের সময়ে নির্মিত রাস্তা বলিয়! এতদঞ্চলে খাত। বিক্রমপুরের পার্বতী "ভবানীপুর" 
গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘথিক আছে, উহ! “বল্লালদীঘী” বলিয়াই পরিচিত। 

দেবগ্রাম হইতে ২ মাইল দুরবর্তী “গড়ের বেগে” গ্রামে যে গড়ের নিদর্শন রহিয়ংছে, 

শুনিয়াছি, উহ! বল্লালসেনের গড়ের ধ্বংসাবশেষ । এতদঞ্চলে বল্লালসেন সম্বন্ধে বহু গ্রাচীন 

কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। 

ইতঃপূর্বে সাময়িক পৰ্রিকায় পূর্বববঙ্জবাসী শ্রীযতীন্ত্রমোহন রায় যে নুদীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র 
প্রকাশিত করিয়াছিলেনঞ্, আশ্চর্যের বিষর, তাহাতে তিনি দেবগ্রাম-দম্দমার ভিটাকে 

“দেবলরাজার ভিটা!” এবং সীওতার দীঘীকে “দেবলরাদার দীঘী" বলিয়। গ্রুতিপঞ্ন করিতে 

প্রয়াস পাইয়াছিলেন ; কিন্ত, বলিতে কি, আমর! এ সম্বন্ধে “দেবলরাজর” নামও কখন শুনি 

নাই। “দেবলরাজার' নামটি অলীক কল্পনা মাত্র, সত্যের সছিত উহার কোন সংশ্রব নাই। 

রাঁয় মহাশয় ইহাও লিখিয়াছিলেন* যে, আমাদের কেছ কেহ তাহাকে “দেবলরাজার" 

কথ বলিয়াছিলাম ; কিন্তু উহ! আদ সত্য নহে। আমর তাহার উক্তির প্রতিবাদ 

করিতেছি। ইতি। 

স্বাক্ষর-- 

শ্রীজানকীনাথ চক্রবন্তী (বয়স ৮১ বৎসর ) 

দেবগ্রাম (নদীয়া ) শ্রীযহুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( বয়স ৭২ বংসর ) 

১৩ বৈশাখ, ১৩২২। শ্রীরাধিকা প্রসাদ বন্য্যোপাধ্যায় বেয়স ৬৭ বৎসর) 

শ্ীশ্রীশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( বয়স ৬২ বংসর) 
শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
৬
 

* গত ১৩২১ সালের ১২ই চৈত্রের হিতবাদী এবং বিক্রমপুর নামক মাসিক পত্র ২য় বর্ষ, ৩৭৭-৩৮৪ পৃষ্ঠ । 



শা ক হু ং রে ০৯ এ ০০» সস সপ প্রো শপীশ্প _ শি ৮ পি লা তাপ পল | বা পর আলা 

রাত রানা পুিংন্ঘনাডি ১: পাছা সপ টেল সস 
সং সালা তি চিকন বীর চা এলি 

।. 
১ ০ 

রেপ কাপরাতনী উদ জার সপ 
৬৬, এরিক ৩70 পান পাজি খল পল রঃ শে ০০৮০৭ ০০৯ 
০, নর মবঞ্টিস ১0১ পি ও ১ ৯৬ পপ পি জিকা 
নব রি ্ রঃ ধা জা 

নু 7 রা, ন যী রণ. রি এসি 
রন চু তি রি *£ ্ 

পা, , সপজা 

স্ চা রি ক চন 

/ 

আচাধ্য দিঙ্নাগ। 

জরম-সংশোধন। 

*১শ ভাগ, ৩ম সংখ্য। পত্রিকায় “বৌন্ধ-হায়* প্রবন্ধে "আচার্ধা 
দিঙ্লাগ”" নামে যে ছবিথানি ছাপা হহয়াছিল, উহ আচার্য্য 
দিঙ্নাগের প্রতিমু্ত নহে, ভ্রমবপতঃ অন্ত একথানি ছবি ছাপা 
হুহয়াছিল। এই বার আচাধ্য দিঙ্নাগের ছবি দেওয়া! হইল। 





(২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর ) 

৭। এই ব্যক্তি রাগী, 

যেহেতু ইনি বক্তা, 

যেমন কোন একটি পুরুষ। 

এস্থলে *কোন একটি পুরুষ” উদাহরণাভাদ ) যে হেতু ইহা! দ্বার! রাগিত্ব ও বক্তত্ব 
এতছৃভয়ের পরস্পর অন্থয় বোধিত হইতেছে না। অতএব ইহ অনন্বয় উদাহরণ । 

৮। শব্ধ অনিত্য, 

যেহেতু উহ৷ উংপাদশীল, 

যেমন ঘট। 

এ স্থলে “ঘট” উদ্াংরণাভাপ ) যে হেতু উৎপাদশীলত্ব ও অনিত্যত্থের মধ্যে পরস্পর অনবয় 
প্রদশিত হয় নাই। অশ্বয় দেখাইতে হইলে অন্ুমানটি এইরূপে প্রকাশ করা উচিত, __ 

শব অনিত্য, 

যেহেতু উহ! উৎপাদশীল, 

যে সকল বস্ত উৎপাদশীল, তাহার! সকলেই অনিভ্য, যেমন ঘট। 

এইরূপভাঁবে অন্বয় প্রদর্শন ন। করায় উদাহুরণটি অপ্রদর্শিতান্বয় হইয়াছে। 
৯। শব উৎপাদশীল, 

যেহেতু উহ! অনিত্য, 

অনিত্য বস্ত মাত্রই উৎপাদশীল, যেমন ঘট । 

এ স্থলে “ঘট” উদদাহরণাভাস। কারণ, হেতু ও সাধ্য এতদুভয়ের বিপরীতান্য় প্রদর্শিত 

হইয়াছে। যথার্থান্ব় এইরূপে প্রকাশ কর! উচিত )- 

উৎপাদশীল বস্ত মাত্রই অনিত্য, যেমন ঘট। 

বিপরীত ভাবে অন্বয় প্রদর্শিত হওয়ায় উদাহরণটি বিপরীতান্বয় হইয়াছে। 
বৈধর্ঘ্য উদাহরণাভাসও নয় প্রকার। 

দুষণ 

উপরে পক্ষাভাস, হেত্বাভাস ও উদ্দাহরণাভাস-. এই জিবিধ দোষের ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। 

প্রতিপক্ষের অন্মানে ইহার কোন একটি দৌষ প্রদর্শন করিতে পারিলেই উহাকে দূষণ বলে। 
যে স্থলে দোষ নাই, তাহাতে যদি দোষের আরোপ করা হয়, তাহা হইলে উহাকে দুষণাভাস 
হলে। জাতি (বাঁ জাতুত্বর ) সকল দূষপাভাস। 



8৪ সাহিত্য-পরিষত-পক্রিকা [ ১ম সংখ্যা 

তির্বতীয় ভাষায় ষে স্থায়বিন্দ গ্রন্থ বিস্তমান আছে, তাহার শেষভাগে ধর্ম্মকীর্তির সম্বন্ধে 
এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় )-_ 

যেমন শাক্যমুনি মারের সেনাসমূহুকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেইন্ীপ ধর্ম্মকীত্তি সমস্ত 
তীর্থিককে পরাজিত করেন ) হৃুর্য্য যেমন অন্ধকারসমূহকে দূরীভূত করেন, স্তায়বিন্দুও তেমনি 
আত্মক-দর্শনকে নিরম্ত করিয়াছে । 

ধর্মমকীর্তির হেতুবিন্দুবিবরণ 

*হেতুবিক্কুবিবরণ” নামে ধর্কীর্তি-প্রণীত অপর একখানি উৎকষ্ট স্তায়গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় 

বিস্ভমান আছে। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; যথা -_-(১) স্বভাবহেতু, (২) কাধ্যহেতু ও 

(৩) অন্থপলন্ধি হেতু । এই তিন পরিচ্ছেদে হেতু ও সাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ নিক্ূপিত 

হইয়াছে। 

ধণ্মকীর্তির বাদন্যাঁয় 

“বাদন্তায়” বা "তকন্তায়” নামে ধর্্মকীর্তির রচিত অপর একখানি স্তায়গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
বিমান আছে। এই গ্রন্থ উদ্ভোত করাঁচার্য্য স্বীয় স্তায়বাত্তিক গ্রন্থে বাদবিধি নামে উল্লিখিত 

করিয়াছেন। বাদবিধির মত থণ্ডন করিতে যাইয়া উদ্ভোতকর লিখিয়াছেন ;-- 

যদপি বাদবিধো সাধ্যাভিধানং গ্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞালক্ষণমুক্তম্ । 

_-(স্তায়বাণ্তিক, ১ম অধ্যায়, ৩৩ সুত্র )। 

এই বাদন্ায় ব বাঁদবিধি গ্রন্থ জ্ঞানশ্রীভদ্র নামে একজন ভারতীয় খাঁঙ্ডিত তিব্ধতীয় 

লামার সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। 'তদনস্তর বঙ্গদেশীয় বিক্রমণী- 

পুরের বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত দেশে গমন করিয়া অন্থুমান ১৩৮ খুঃ অবে 
বাদন্তায় বা বাদবিধি গ্রন্থের অনুবাদে যে সকল ভ্রম ছিল, তাহ! সংশোধন করেন। 

ধর্মকীত্ভির সন্তানাস্তর সিদ্ধি 

সস্তানাস্তরসিদ্ধি নামে ধর্্কীন্ভি-প্রণীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাধায় 

বিস্তমান আছে। 

ধন্মকীর্তির সম্বপ্ধপরীক্ষা 

ধন্মকীর্তি-প্রণীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থের নাম সম্বন্ধপরীক্ষা। ইহা! তিব্বতীয় 

ভাষায় বিদ্মান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে 

এই গ্রন্থ তিব্বততীয় ভাষায় অন্বাদিত করেন। 

ধর্্মকীর্তির সম্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি 
সন্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি নামে ধর্মকীর্ডি-প্রণীত অপর একথানি গ্রন্থ বিস্তমান আছে। ইহ 

পুর্ব্বাক্ত সন্বন্ধপরীক্ষার টীকা মান্র। 
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দেবেন্্রবোধি (৬৫৭ খ্ঃ অব) 
দেবেন্্রবোধি ধর্দ্কীর্তির সমসাময়িক । প্রমাণবার্তিকপঞ্জিক! নামে দেবেন্রবোধি-প্রণীত 

একথানি উপাদেয় স্ায়গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্তমান আছে। এই গ্রন্থ ধর্ত্মকীত্ডিক্কত প্রমাণ- 

বার্তিক গ্রন্থের টাক1। - স্ুভৃতিশ্তী নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার 

সাহায্যে এই গ্রস্থ তিব্বতীন্ন ভাষায় অন্থ্বাদ্দিত করেন। প্রমাণবার্তিকপঞ্জিকার রচনা সম্বন্ধে 

নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়1 যাঁয় )-_- 

ধর্্মকীত্তি স্বীয় প্রমাণবাত্তিকের চীকা প্রণয়ন করিবার জন্ত দেবেন্্রবোধিকে অনুরোধ 

করেন। দেবেন্ত্রবোধি প্রমাণবাত্তিকের টাক! লিখিয়! ধর্কীত্তির সমক্ষে উপস্থিত হইলে, 

ধর্মমকীর্তি এ টীকা আসন্তোপাস্ত পাঠ করিয়! লিখিত পত্রগুলি জলসেকপুর্ব্বক মুছিয়া' ফেলিলেন। 

দেবেন্্রবোধি দ্বিতীয় বার টাকা রচনা করিয়! ধর্ঘকীর্তির সম্পুখে উপস্থিত হইলেন। ধর্্মকীর্তি 
উক্ত টাক! পাঠ করিয়া উহা অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। দেবেন্্রবোধি তৃতীয় বার টীক! প্রণয়ন 

করিয়া ধর্মকীর্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন, _প্পৃথিবীর অধিকাংশ 

লৌকই অধোগ্য এবং জীবনও ক্ষণিক। আমি যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছি, উহা ছারা অল্প- 

বুদ্ধি লোকসমুহের উপকার হইতে পারে।” দেবেন্দ্রবোধির কাতর বচনে সন্তষ্ট হইয়৷ ধর্ম 

কীর্তি এইবার টীকা'-গ্রন্থখানি রাখিয়। দিলেন। 

শাক্যবোধি (৬৭৫ খঃ অব্দ) 
শীক্যবোধি দেবেন্দ্রবোধির শিষ্য । ইনি অন্থমান খৃষ্টীয় ৬৭৫ অন্দে জীবিত ছিলেন। 

ই্।র প্রণীত প্রমাণবার্তিকটাকা তিব্বতীয়্ ভাষায় বিস্কমান আছে। ইহা প্রমাণ-বার্তিক- 
পঞ্জিকার টীক1 মাত্র। তিব্বতীয় নৃপের লাম! কর্তৃক এই গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্বাদিত 

হইয়াছিল। 
বিনীতদেব (খ্বশ্তীয় ৭০* অব্দ) 

বিনীতদ্েব নালন্দায় গোবিচন্ত্রের পুত্র ললিতচন্দ্রের রাজত্বকালে বিস্তমান ছিলেন । ধর্্ম- 

কীর্তি গোবিচন্দ্রের রাজত্বকালে দেহত্যাগ করেন। গোঁবিচন্দ্রের পিতা বিমলচন্দ্র মালবের 

প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভর্তৃহরির ভগিনীকে বিবাহ করেন। ই-চিঙ. নামক চীন পরিব্রাজকের 
মতে ভর্তৃহরি ৬৫২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। অতএব গোঁবিচন্দ্র খৃষ্টায় সপ্তম শতাববীর 
মধ্যভাগের লোক। গোবিচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্ত্র খৃষ্টীর সপ্তম শতাঁবীর শেষভাগের 

লোক। মুতরাং ললিতচন্ত্রের সমসামগ্নিক বিনীতদেব অনুমান খ্ৃহ্ীয় ৭** অবে বিমান 

ছিলেন। উদ্ভোতকরের স্তায়বার্তিক গ্রন্থে বিনীতদেবের বাদন্ায়ব্যাখ্যা বা বাদবিধান টীকার 

উল্লেখ দেখিয়! মনে হয়, বিনীতদেবের অস্থ্য্য়কালে উদ্ভোতকর জীবিত ছিলেন। বিনীতদেব 
সময়ভেদোপরচনচক্র নামে একথানি মহাধান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন! এতত্যতীত তিনি অনেক 
্াযগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কয়েকখানির বিবরণ নিমে গ্রদত্ত হইল। 
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বিনীতদেবের হ্যায়বিন্দুটীক' 
বিনীতদদেব ধর্ম কীর্ধি-প্রণীত স্তায়বিশ্ধু গ্রন্থের এক টীকা বিরচন করেন ; উহার নাম ্যায়- 

বিচ্দুটীক।। জিনমিত্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় নৃপের লামার সাহায্যে 
এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্বাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ কলিকাতা এসিয়াটিক 
সোসাইটার ছার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। 

বিনীতদেবের হেতুবিন্দুটীক। 

বিনীতদেব হেতুবিন্দুটীকা নামে ধর্মনকীর্তির হেতুবিন্দগ্রন্থের উপর একখানি টাকা বিরচন 
করেন। ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিস্কমান আছে। প্রজ্ঞাবন্পধ নামক একজন 

ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার অনুবাদক লামার সাহাষ্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষাস় 
অন্থবার্দিত করেন। 

বিনীতদেবের বাদন্যায়-ব্যাখ্যা 

ধর্মকীর্তির বাদগ্ঠায় ব! তর্কন্তায় গ্রস্থের উপর বিনীতদেব বাদন্ায়ব্যাধ্যা নামে একখানি 

টীকা প্রণয়ন করেন। তিব্বতীয় ভাষায় এই গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের প্রারস্তে 

বিনীতর্দেব লিখিয়াছেন ;- 
"যিনি বাদবিধিতে স্বয়ংসিদ্ধ এবং ক্ষান্তি, দয়া, দান এবং সংযমে যিনি পরম মহান, সেই 

নৈয়ায়িকচুড়ীমণি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণিপাতপূর্ববক এই বাদস্তায়ব্যাথ্যা বিরচন্তব করিতেছি ।” 

বাদস্াকব্যাখ্য। গ্রস্থ উদ্যোতকরের স্ায়বার্তিক গ্রন্থে বাদবিধানটাকা নামে অভিহিত 

হইয়াছে। যথ1)--যদপি বাদদবিধানটাকায়াং সাধয়তীতি শবন্ত শ্বয়ং পরেণ চ নাগা? 

গ্য়মিতি বিশেষণম্।--(ন্যায়বার্তিক, ১/৩৩ )। 

বিনীতদেবের সম্বন্ধপরীক্ষাটীক। 

ধর্দকীর্তির সন্বন্ধপরীক্ষা গ্রন্থের উপর বিনীতদেব সম্বন্ধপরীক্ষাটীক! নামে এক টীক! 
বিরচন করেন। এই টীক। তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন 
ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার অন্বাদক লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। গ্রন্থের গ্রারস্তে বিনীতদেব লিখিয়াছেন ১-- 

“যিমি সংসারে সম্পূর্ণরূপে নিলিপ্ত হইয়াও সংসারের পরমগ্ুরু-পদ্বাচ্য, সেই ভগবান্ 

বদ্ধদেবের চরণে প্রণিপাতপূর্বক এই সন্বন্ধপরীক্ষাটীক! বিরচন করিতেছি ।* 

বিনীতদেবের আলম্বনপরীক্ষাটীক 
বিনীতদেব আলঙনপরীক্ষা্টাকা নামে দিঙমলাগ-প্রণীত আলঙ্বনপরীক্ষা গ্রন্থের উপর 

একখানি উপাদেয় টাকা বিরচন করেন। এই টীকা-গ্রস্থ তিব্যতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। 

শাফ্যসিংহ নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পর্ডিভ তিব্বতের রাজার অঙ্থবাদক লাঙহার সছ্. 
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যোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারস্তে বিনীতদেব 
লিখিয়াছেন 3০ 

“করুণাময় সর্বজদেবকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এবং অবনতমস্তকে তাহার চরণে প্রণিপাত- 

পূর্বক আমি এই আলম্বনপরীক্ষাটীকা বিরচন করিতেছি ।” গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত 
আছে )- 

আলম্বনপরীক্ষাটীকা৷ সমাপ্ত হইল। আচার্য্য বিনীতদেব সর্ববিধ আলম্বন (চিন্তার 

বিষয় ) পরীক্ষ। করিয়া এই বিমল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাদিগজ্জকেশরী বিনীতদেব 

তীর্থিকগণের মন্তক বিচুর্ণ করিয়াছেন। 

বিনীতদেবের সন্তানাস্তরসিদ্ধিটীক। 

ধর্মমকীর্তির সন্তানাস্তরসিদ্ধি গ্রন্থের উপর বিনীতদেব এক ট'কা প্রণয়ন করেন। উহার 
নাম সন্তানান্তরসিক্ধিটাক। এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিস্কমান আছে। বিশুদ্ধসিংহ 
নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পঞ্ডিত তিব্বতীয় রাজার লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
তিব্বতীপ্ন ভাষায় অন্থবাদিত করেন। 

চক্দ্রগোমি (৭০৭ গ্রষ্টাবন্দ ) 

জীবন-চরিত 

চক্জরগোমি বারেন্দ্র-ভূমিতে ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ বর্তমান রাজসাহী 
জেলায় পদ্মা! নদীর তীরে উহ্নীর বাসভূমি ছিল। ইনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশাঁনী লোক 
ছিলেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্তায়, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, কলাবিদ্ভা এবং চিকিৎসা-শান্ত্রে ইস্টার 
সবিশেষ বুৎপত্তি ও খ্যাতি ছিল। ইনি আচার্য্য স্থিরমতির নিকট স্থত্র ও অভিধর্্পিটক 
অধ্যয়ন করেন এবং বিস্তাধর আচার্য্য অশোক কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হন। আচার্ধ্য 
অশোক “সামান্তদুষণদিক্প্রকাশিকা” নামে একখানি স্তায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আর্ধ্য 
অবলোকিতেশ্বর ও আর্ধ্য তারার প্রতি চন্দ্রগোমির সবিশেষ ভক্তি ছিল। যখন চন্দ্রগোমি 
জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় বারেন্্রতূমির রাজার সহিত নালন্দার রাজার প্রগাঢ় বন্ধু 
ছিল। নালন্দার রাজা স্বীয় কন্ত। চন্ত্রগোমিকে সম্প্রদান করিবেন স্থির করিয়া বারেন্তের 
রাজার নিকট প্রস্তাব করেন। বারেন্ত্রের রাঁজার অন্থরোধে চন্ত্রগোমি বিবাহ করিতে 
সম্মত হন। কিন্তু বখন গুনিতে পাইলেন যে, যে কন্তাকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন, 
উহার নাম তারা, তখন তিনি ভয়ে কম্পিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তার! তাহার 
উপান্ত দেবতা, তাহার তবিস্তৎ পত্থীকে সেই নামে তিনি কি করিয়া সম্বোধন 

" করিবেন? অতএব তিনি রাজকন্তার পরিণয়ে অন্বীকৃত হইলেন। বারেন্ত্রের রাঁজা ইহাতে 
অসন্ধপ্ট হই চক্জরগোমিকে একটি সিদ্ধুকে পুরিয়! গঙ্জায় ( পল্পায়) নিক্ষেপ করিলেন। সিন্ধু 
ডানিতে ভামিতে গঙ্গা (পল্মা)ও সমুজ্জের সঙ্গমস্থুলের সন্ধিকটে আসিয়া গ্রতিরুদ্ধ হুইল। 
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চন্দ্রগোমি ভক্তিভরে ভগবতী আর্ধ্য-তারার স্তোত্র পাঠ করিতে লাঁগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে 

তিনি সিদ্কুক হইতে বহির্গত হইয়! সন্নিহিত দ্বীপে উপস্থিত হইলেন ও তথায় বাস করিতে 

লাগিলেন । চন্ত্রগোমির নামাগুমারে ত্র দ্বীপ চন্ত্রত্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইল। চন্দ্রগোমি 

চন্ত্রত্থীপে অবলোকিতেশ্বর ও তারার মূর্তি প্রতিঠিত করেন। চন্্রত্বীপে প্রথমতঃ কেবল কৈবর্ত 
জাতির বসতি ছিল) ক্রমে অন্ান্ত জাতিরও সমাগম হয়। চন্দ্রত্থীপ ক্রমশঃ একটি বৃহৎ 

নগরে পরিণত হয়। চন্ত্রতীপ কোথায়, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, উহা 

কাশ্মীরে অবস্থিত। কিন্তু আমার বোধ হয়, উহা! বঙ্গদেশের বাখরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। 

আবিতভাব-কাঁল 

চন্দ্রগোমির আবির্ভীব-কাঁল মন্থমান +০৯ খুষ্টাব্ব। চন্দ্রগোমি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, 

তখন সিংহ নামক একজন লিচ্ছবিবংশীয় রাজা বারেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব করিতেন। মহারাজ 
শ্ীহুর্ষের পুত্র শীলও এঁ সময়ে জীবিত ছিলেন । শ্রীহর্ষ সু প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাউ এর 

সমসাময়িক ) অতএব খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক । সুতরাং তাহার পুত্র শীল 

ও তৎনমসামগ্িক চন্দ্রগোমি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। থুষ্টীয় একাদশ 

শতাববীতে জৈন হেমচন্দ্র শব্ধান্ুশাসন' নামক স্বীয় সংস্কৃত ব্যাকরণে চন্ত্রগোমির বচন উদ্ভৃত 
করিয়াছেন। কিন্তু ৬৬১ থৃষ্টাব্ে জয়াদিত্য পাণিনির যে কাশিকাবৃত্তি প্রণয়ন করেন, উহাতে 

চন্ত্র-ব্যাকরণের মত উদ্ধৃত হয় নাই। ইহা দ্বার! স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় ষে, চন্ত্রগোমি 

জয়াদিত্যের পরে ও হেমচন্ত্রের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । | 

চক্রগোমির চনক্দ্রব্যাকরণ 

ন্্রদ্বীপে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া চন্ত্রা-গোমি সিংহলে গমন করেন। তথায় তীহার যদ্ধে 
একটি সুবৃহৎ বিহার ও একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহলের রাজা চন্ত্রগোমিকে বিশেষ 
তক্তি করিতেন। তাহার শিষ্যবর্গের অবস্থানের জন্য তিনি বিস্তর ভূমি দান করেন। সিংহল 
হইতে প্রত্যাগমনকালে চন্দ্রগোমি দাক্ষিণাত্যে বররুচি নামক একজন ব্রাহ্মণের গৃহে পাণিনি 

ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্য দেখিতে পান। উহা পাঠ করিয়৷ তাহার প্রতীতি হয় যে, 

উহাতে বু শব আছে, কিন্তু অর্থ অতি অল্প। এই হেতু তিনি স্বয়ং পাণিনি ব্যাকরণের ভাম্ম- 
স্বরূপে একখানি সংস্কত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, উহার নাম চন্দ্রব্যাকরণ। উহার 

মঙ্গলাচরণ-প্লোক এই )-- 

: সিদ্ধং প্রণম্য সর্ববজ্ঞং সব্বার়ং জগতো গুরুম্। 
লবুবিশ্বস্তসম্পূর্ণমুচ্যতে শবলক্ষণম্ ॥ 

চন্ত্রব্যাকরণ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত | খৃহীয় দ্বাদশ শতাবীতে তিব্বতের শাসনকর্ত1, জেতকর্ণ 

নামক একজন নেপালী ব্রাহ্মণ ও তিব্বতের একজন লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীনব 
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ভাষায় অন্থবাদিত করেন। তিব্বতের থরপালিঙ, নামক স্থানে এই অন্ধবাদ-কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। 

অন্বাদ-গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত আছে ১- 

প্যত দিন চন্দ্র ও হুর্ধ্য থাকিবে, তত দিন এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা অক্ষ থাকুক ।” 

চন্্রগোমি ও চন্দ্রকীর্তি 

দ্বাক্ষিণাত্য হইতে চন্দ্রগোমি বিহারের অন্তর্গত নালন্দা নামক স্থানে আগমন করেন। এ 

সময় নালন্দা বিশ্ববিস্তালয় জগঘিখ্যাত ছিল। নালন্দায় আসিয়া তাহার চন্ত্রকীর্তির সহিত 
সাক্ষাৎ হয়। চন্দ্রকীর্তি একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈয়াকরণ ছিলেন। তাহার প্রণীত 

মাধ্যমিক! বৃত্তি ও সংস্কৃত ব্যাকরণ বৌদ্ব-জগতে স্থুপরিচিত। চন্দ্রকীন্তি মাধ্যমিক দর্শনের মত 

অন্বর্তন করিতেন, কিন্তু চন্দ্রগোমি যোগাচারমতাবলম্বী ছিলেন । যখন চন্দ্রগোমির সহিত চন্্ু- 

কীর্তির শাস্ত্রীয় বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সন্নিহিত লোৌক-সকল বলিয়া! উঠিয়াছিল,--“অহো ! 
মাধ্যমিক দর্শনের মত কাহারও পক্ষে গুধধ এবং কাহারও পক্ষে বিষ) কিন্তু যোগাচার- 

দর্শনের মত সকলের পক্ষেই অমৃতময় ।* চন্্রগোমি বৌদ্ধ গৃহস্থ ছিলেন, তিনি ভিক্ষু হন নাই। 
তিনি নালন্দায় আগমন করিলে তত্রত্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাহাকে গৃহস্থ মনে করিয়া ভিক্ষু- 
জনোচিত সমাদর প্রদর্শন ও অভ্যর্থন! করিতে অনিচ্ছুক হন। চন্দ্রকীর্তি চন্দ্রগোমির প্রতিত্বন্দী 
হইলেও তাহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। চন্দ্রকীর্তি তিনথানি সুবৃহৎ রথ 

আনাইয়া নগরের প্রাস্তভাগে স্থাপন করিলেন। মধ্যস্থিত রথে বিস্তার অধিষ্ঠাতা দেব মঞ্জগ্রীর 
ুস্তি স্থাপিত হইল। পার্ববর্তী রথত্বয়ে চন্ত্রকীত্তি ও চন্দ্রগোমি অধিরোহণ করিয়া মঞ্জুঞ্ীর 

প্রহরিকূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনস্তর রথ নালন্দা বিশ্ববিস্ভালয়ে টানিয়৷ আনা 

হইল। পথের ছুই ধারে সহম্র সহত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রস্ৃতি বার! মঞ্জত্রীর স্তব ও 
পৃজা করিতে লাগিলেন । চন্দ্রগোমি মনে করিলেন, তাহারই অতভ্যর্থনার জন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ 
সমাগত হইয়াছেন। নালন্দ। বিশ্ববিস্তালয়ে উপস্থিত হইবার পর চন্দ্রগোমি চন্দ্রকীর্তির সহিত 
বাদান্থবাদে প্রবৃত্ত হন। চন্দ্রকীর্তির প্রতিভ। দর্শন করিয়া চন্দ্রগোমির আত্ম-ধিক্কার উপস্থিত 

হয়। চন্দ্রকীত্তির সংস্কৃত ব্যাকরণ অবলো'কন করিয়! চন্দ্রগোমির মনে হয়, তাহার চন্দ্রব্যাকরণ 

অকিঞ্চিংকর বস্ত। তিনি প্র গ্রন্থ বিলুপ্ত করিবার জন্ত নালন্দ। বিশ্ববিস্তালয়ের প্রাঙ্গণে কোন 
কুপমধ্যে উহ! নিক্ষেপ করেন। তখন মঞ্জুত্রী তথায় উপস্থিত হুইয়! চন্ত্রগোমিকে বলেন,_-পহে 
বৎস, তুমি এক্সপ করিও না) তোমার প্রণীত চন্ত্রব্যাকরণ অমূল্য গ্রন্থ। যখন চন্ত্রকীত্তির 
ব্যাকরণ জগৎ হুইতে বিলুপ্ত হইবে, তখনও তোমার ব্যাকরণের সমাদর অক্ষুপ্ন রহিবে।” 
অনন্তর মঞ্জুরী হ্বযং কূপ হইতে ব্যাকরণথানি তুলিয়া উপরে আনিলেন। প্রবাদ আছে যে, 
খ্রী কূপের জল পান করিয়! ব! স্পর্শ করিয়া অনেকে মহাঁপাগ্ডিত্য লাভ করিতে সমর্থ রী 
ছিলেন। নালন্দার এই কুপ চক্্রকূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। 

থ 
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চক্দ্রগোমির ন্যায়ালোক-সিদ্ধি 

চন্দ্রগোমি “আর্ধ্যতারা-অন্তর্বলিবিধি, নামে একখানি তত্ত্গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

এতগ্যতীত চন্দ্রগোমি-প্রণীত ন্তায়ালৌক-সিদ্ধি নামে একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ তিববতীয় 

ভাষায় বিদ্ধমান আছে। শ্রীসিতগ্রভ নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের রাজার 

অনুবাদকের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন ।* 

রবিগুপ্ত (৭২৫ খ্ষ্টাব্দ ) 
রবিগ্ুপ্ত কাশ্ীরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অপাধারণ কবি, তাঁকিক এবং 

তান্ত্রিক ছিলেন। ভিনি স্বদেশে ও মগধে গ্বাদশটি ধর্ম্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রবিগুপ্ত বারেন্দ্রে 

রাজা ভর্ষের সমসামগ্ধিক ; অতএব চন্দ্রগোমির কিঞ্চিৎ পরবর্তী । ৭০ খৃষ্টান তর্ষের পিতা 

সিংহ বারেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব করিতেন। স্মুতবাঁং রবিগুপ্ক অগ্ুমান ৭২৫ খুষ্টাব্ের লোক । 

রবিগুপ্তের প্রধান শিষ্ের নাম সর্বজ্ঞমিত্র। ইনি একজন প্রদিদ্ধ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। 

অন্থমান ৭৫০ খৃষ্টাবে সর্বজ্ঞমিত্র অদ্ধরাস্তোত্র নামে একখানি তন্তগ্রস্থ প্রণয়ন করেন। 

রবিগুপ্ত প্রমাণবাত্তিকবৃত্তি নামে একখানি উপাদেয় স্তায়গ্রস্থ বিরচন করেন। ধর্ম্বকীত্তি 

প্রমাঁণবাভিক-কারিক! নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা ভাহারই টাকা মান্ব। 

প্রমাণবাত্তিকবৃত্তির তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। 

জিনেন্দ্রবোধি (৭২৫ খুষ্টাব্দ) 

জিনেন্্রবোধি বোধিসত্বের স্বদেশীয় লোক। তিনি বিশালামলবতী-নাম-প্রমীণসমুচচয়-টাকা 

প্রণয়ন করেন। এই টাকার তিব্বতীয় অন্ুবাঁদ বিদ্যমান আছে। খুষ্টায় অষ্টম শতাব্ধীতে 

জিনেন্ত্রবোধি নামে এক বৈয়াকরণ পাণিনি ব্যাকরণের "ন্াঁস” টীকা প্রণয়ন করেন । বোধ 

হয়, এই স্তাস-প্রণেতা ও বিশালামলবতীনাম প্রমাণসমুচচয়টীকা-প্রণেতা একই ব্যক্তি। | 

শীন্তরক্ষিত ( ৭৫৯ খ্ুষ্টাব্দ ) 

শীন্তরক্ষিত জহোরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তিনি গোপালের রাজত্ব- 

কাঁলে খুষ্টায় ৭০৫ অবে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্্পালের রাজত্বকালে ৭৬: খুষ্টান্ধে দেহ ত্যাগ 

করেন। তিনি স্বত্ত্রমাধ্যমিক সম্প্রদায়ের অন্ততৃক্ত এবং নালন্া বিশ্ববিদ্তালয়ের অধ্যাপক 

ছিলেন। তিব্বতের রাজা থৃ-আোউদেউ-চনের আহ্বানে তিনি তিব্বতদেশে গমন করেন। 

তাহার সাহায্যে তিব্বত-রাঁজ ৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। 
কা ৮. ০ শপ 

* টত্তাগোমির সম্বপ্ধে এ স্থলে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল, উহ! তিব্বতীর গ্রস্থ হইতে সন্বলিত। ইহার কতক 

অংশ কয়েক বৎসর পূর্বে আমি “কার়স্ক-সংহিত।”য় প্রকাশ করিয়াছিলাম। চল্ব্যাকরণ-প্রণেতা চল্ত্রগোমি ও 

গ্তাযালোক-সিদ্ধি-গ্রণেতা চন্দ্রগোমি একই ব্যকি, উহ! তিব্বন্তীয় এতিহাসিকগণের মত। কিন্ত কোন কোন 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত, বৈযাকরণ চন্ত্রগোমিকে খ ্টীয় চতুর্থ ব। পঞ্চম শতাব্দীর লে|ক বলিয়া অনুমান করেন। এ বিষয়ের 

সম্পূর্ণ আলোচন। অস্থত্র প্রকাশিত হইবে। 
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ইহার নাঁম সাম্-য়ে অর্থাৎ অচিস্তয বিহার। ইহা মগধের ওদন্তপুর বিহারের অন্থকরণে 

নির্টিত হইয়াছিল। এই বিহার তিব্বতের সর্বপ্রথম বৌঞ্ধবিহার এবং শাস্তরক্ষিত ইহার 
সর্বপ্রথম অধিনায়ক ছিলেন। শাস্তরক্ষিত ত্রয়োদশ বর্ষ অর্থাৎ ৬৬২ খুষ্টাব পর্য্যন্ত তিব্বতে 

বাস করেন। তিব্বতে তিনি আচার্য্য বোধিসত্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

শান্তরক্ষিতের বাদন্যায়-বৃতি-বিপঞ্চিতার্থ 
শান্তরক্ষিত বাদস্তায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ নামে ধর্ম্মকীন্তির বাঁদন্তায় গ্রন্থের উপর এক টীকা 

বিরচন করেন। কুমার শ্রীভত্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতদেশে গমন 

করিয়া তদ্দেশের দে! জেলার ছুই জন লামার সাহায্যে সাম্য়ে বিহারে বসিয়া এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। বাদন্তায়-বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ গ্রন্থের প্রারস্তে এইরূপ 

লিখিত আছে )-_ 

“ষিনি বহু বিশুদ্ধ সদ্গুণরাশির প্রভায় নিয়ত অন্ধকার বিদুরিত করিয়া! অনস্ত জীবের 

অভিলাষ সফল করিবার জন্ত যত্র করিয়াছিলেন এবং ধিনি পরমানন্দে সমগ্র জগতের উপকার 

সাধন করিয়াছিলেন, সেই মঞ্জুত্রীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আমি এই সংক্ষিপ্ত এবং 
নির্দোষ বাদন্তায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ প্রণয়ন করিতেছি (৮ 

শাস্তরক্ষিতের তত্বনংগ্রহকারি ক! 

তত্বসংগ্রহকারিক1 নামে শান্তরক্ষিত-প্রণীত অপর একখানি উপাদেয় স্থায়গ্রন্থ বিদ্তমাঁন 
আছে। গুণাকর শ্রীভদ্র নামক কাশ্শীরীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বত:দশে গমন করিয়া, তিব্বতীয় 
রাজার লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। ইহাতে সাংখ্য, জৈন 
প্রভৃতি বহু দর্শনের মত সমালোচিত হইয়াছে । 

তত্বসংগ্রহকারিকার অপর নাম তর্কসংগ্রহ। কমলশীল নামক শান্তরক্ষিতের এক শিষ্য 

ইহার এক টাকা প্রণয়ন করেন। সটাক তত্বসংগ্রহকারিকার অপর নাম কমলশীলতর্ক। 

জসল্সির প্রদেশের পার্থনাথ-মন্দিরে কমলশীলতর্কের একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে । 

উহার সহিত তিব্বতীয় অন্বাদ-গ্রস্থের কোনই প্রভেদ নাই। 
তত্বসংগ্রহকারিকা একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। যথা ১--৫১) স্বভাবপরীক্ষা | (২) ইন্রিয়- 

পরীক্ষা । (৩) উভয়পরীক্ষা। (8) জগৎস্বভাববাদপরীক্ষা। (৫) শব্ত্রহ্মবাদপরীক্ষা। (৬) 
পুরুষপরীক্ষ।। (৭) ন্তায'বৈশেষিক-পরিকল্পিত-পুরুষপরীক্ষা। (৮) মীমাংসক-কন্িত 

আত্মপরীক্ষা। (৯) কপিলপরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১০) দিগম্বর-পরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা । 

(১১) উপনিষৎকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১২) বাৎসাপুত্রকল্লিত আত্মপরীক্ষা । (১৩) স্থিরপদার্থ- 

পরীক্ষা । (১৪) কর্ম্মফলসম্বন্বপরীক্ষ। | (১৫) দ্রব্যপদার্থপরীক্ষা। (১৬১) গুণশব্ার্থপরীক্ষা | 

(১৭) কর্্মশব্দার্থপরীক্ষা। (১৮) সামান্তশব্বার্থপরীক্ষ। । (১৯) বিশেষশব্যার্থপরাক্ষা । (২) 

সমবায়শব্যার্থপরীক্ষা। (২১) শবার্থপরীক্ষা। ৫২২) প্রড্যক্ষলক্ষণপরীক্ষা। (২৩) অন্থমান- 
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পরীক্ষা । (২৪) প্রমাঁপাস্তরপরীক্ষা। (২৫) বিবর্তবাঁদপরীক্ষা। (২৬) কালব্রয়পরীক্ষা! | 
(২৭) সংসারসন্ততিপরীক্ষা । (২৮) বাহ্থার্থপরীক্ষা' ৷ (২৯) শ্রুতিপরীক্ষা | (৩৯) স্বতঃপ্রামাণ্য- 

পরীক্ষা। (৩১) অন্তেক্জিয়াতীতার্ঘদর্শনপুরুষপরীক্ষা। 
গ্রন্থের প্রারস্ভে শাস্তরক্ষিত বুদ্ধকে প্রণামপূর্র্বক লিখিয়াছেন 3-- 

প্রকৃতীশোভয়াত্মাদি-ক্রিযয়া রহিতং চলম্ । 
কর্ম তৎফলসম্ব্ধ-ব্যবস্থাদিসমাশ্রয়ম্ ॥ 

গুণ-দ্রব্ক্রিয়াজাতি-সমবারাহ্যপাধিভিঃ | 

শৃন্তমারোপিতাকারশব্প্রত্যয়গোচরম্॥ 

স্পষ্টলক্ষণসংযুক্তপ্রমাদ্ধিতয়নিশ্চিতম্। 

অণীয়সাপি নাংশেন মিশ্রীভূতাপরাত্মকম্ ॥ 
অসংক্রাস্তিমনাস্তস্তং প্রতিবিদ্বাদিসংনিভম্ | 

সর্বপ্রপঞ্চসন্দোহনির্ ক্তরমগতং পরৈঃ ॥ 

স্বতন্ত্রশ্রুতিনিঃসঙ্গো! জগদ্ধিতবিধিৎসয়!। 

অনন্নকল্লাসংখ্যেয়-সাত্মীভূতমহোদয়ঃ ॥ 
ষঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং জগাদ বদদতাং বরঃ। 

তং সর্বজ্ঞং প্রণম্যায়ং ক্রিয়তে তর্কসংগ্রহঃ ॥ 

কমলশীল (৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ) রর 
কমলশীল শাস্তরক্ষিতের শিষ্য। ইনি কমলভ্রীল নামে প্রসিদ্ধ। কমলশীল নালন্দ! 

বিশ্ববিস্ভালয়ের তস্ত্রশান্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিব্বতের রাজা খিশ্রোঙংদেউ-চন কর্তৃক 
আহুত হুইয়া কমলশীল তিববতে গমন করেন। তথায় গুরু পদ্মসম্ভব ও শাস্তরক্ষিতের 
ধন্মমতের সমর্থনপুর্বক তিনি চীনদেশীয় মহাঁধান হোসাঙ. নামক ষতিকে পরাভূত করেন। 

তাহার খ্যাতি বন্বিস্থৃত ছিল এবং তৎপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকদ্বয় বৌদ্ধ-জগতে সুপরিচিত । 

স্যায়বিন্দুপূর্ববপক্ষে সংক্ষিপ্ত 

কমলশীল-প্রণীত স্তায়বিন্দুপূর্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত নামক একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ তিব্বতীয় 

ভাষায় বিস্ভমান আছে । এই গ্রন্থ ধর্্কীর্তির স্তায়বিদ্দু গ্রন্থের সমালোচনা মাত্র | বিশুদ্ধসিংহ 

নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাঁধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অনুবাদিত করেন। 

তত্বমংগ্রহ-পঞ্জিক! 

ফমলশীল-প্রনীত তত্বনংগ্রহ-পঞ্জিক। বা তর্কসংগ্রহ-পঞ্জিকাঁ একখানি উপাদেয় স্তাযগ্রন্থ | 

শান্তরক্ষিত-প্রণীত তত্বসংগ্রহকারিক1 গ্রন্থের ইহা একথানি প্রধান টীকা। ভারতীক্প বৌদ্ধ 
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পঙ্ডিত দেবেন্দ্রভদ্র তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতার এই গ্রন্থ তিব্বভীয় ভাষায় অন্থবাদিত 

করেন। 

কল্যাণরক্ষিত (৮২৯ খুষ্টাব্দ ) 
কল্যাণরক্ষিত একজন অপাধারণ বৌদ্ধ নৈয়ান্বিক ছিলেন। ইনি ধর্মোত্তরাচার্যের গুরু। 

মহারাজ ধর্্মপালের রাজত্বকালে অনুমান থুষ্টায় ৮২৯ অন্যে কল্যাণরক্ষিতের অন্যুদয় হয়। 

তাহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রপিদ্ধ । 

বাহার্ঘনিদ্ধিকারিকা 
বান্থার্থাসদ্ধিকারিক] নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট স্থাযগ্রস্থ বিগ্তমান 

আছে। এই গ্রন্থে বৈভাষিক মত অবলম্বন করিয়। বাহা জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে । 

মূল গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিব্বতীয় অন্গবাদ বিস্তমান আছে। কাশ্মীরের 

জিনমিত্র নামক বৈভাষিক গুরু তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 

ভাষায় অন্বার্দিত করেন। 

শ্রুতিপরীক্ষ' 
শ্রতিপরীক্ষ! নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রনীত অপর একখানি স্ায়গ্রস্থ বিস্তমান আছে। 

ইচাতে শ্রুতির প্রামাণ্য নিরাককত হইয়াছে। ইহা অন্টপছন্দে লিখিত। সুল গ্রন্থ বিস্তমান 
নাই, কিন্তু ইহার অনুবাদ এখনও তিব্বতীয় ভাষায় বিস্তমান আছে। 

অন্যাপোহবিচারকারিক। 
অন্ঠাপোহবিচারকার়িকা কল্যাণরক্ষিতের অপর একথানি স্তায়গ্রস্থ । ইহাঁও অন্থ্টপ, 

ছন্দে লিখিত। ইহাতে অপোহবাদের হুস্ষম পরীক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে । মুল গ্রন্থ বিস্তমান নাই, 
কিন্ত তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ বর্তমান রহিয়াছে । 

| ঈশ্বরভঙ্গ কারিক। 
কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত ঈশ্বরভঙ্গকারিক। নামে অপর একখানি স্ায়গ্রস্থ বিদ্ভমান আছে। 

ইহা অনুষ্টপ,ছন্দে লিখিত। ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরাক্কৃত হইয়াছে । এই গ্রন্থের 

তিব্বতীয় অন্বাদ প্রাপ্ত হওয়া! যায়। ত্রাঙ্গণ দার্শনিক উদয়নাচার্য্য এই গ্রন্থের মত নিরা- 
করণ করিবার জন্তই বোধ হয়, কুন্ুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 

ধর্মোত্তরাচার্ধ্য (৮৪৭ খ্টাব্দ ) 

ধর্ধোত্তরাঁচার্য্য কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কল্যাণরক্ষিত ও ধর্মাকর দত্তের শিষ্ু। 

যখন বনপাঁল বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন, সেই সময়ে অনুমান থুষ্টীয় ৮৪৭ অবে ধর্দোতরাচায্য 

পরাভূত হন। জৈন দার্শনিক মল্পবাঁদী ৮৮৪ শকে অর্থাৎ ৯৬২ খৃষ্টাবে ধর্মোত্বরাচার্য্যের 
্ায়বিদ্দু টাকার উপর এক টিগ্লনী বিরচন করেন। ইহার নাঁম ধর্মোত্তর-টিপ্লনক | ১১৮১ 
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ধৃষ্ঠাবে রত্বপ্রত হুরি নামক সু প্রসিদ্ধ জৈন দার্শনিক স্বীয় স্তাতাদরত্বাবতারিকা গ্রন্থে ধর্োত্তরের 
মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন ;-_ 

অত্র ধর্থোত্তরান্থদারী প্রাহ। প্রয়োজনমাদিবাক্যেন সাক্ষাদদাখ্যাতে ইতি ন ক্ষমে। 

--(স্তান্ধাদরত্বাবতারিকা, পৃঃ ১০ )। 

ন্যাঁয়বিন্দুটাকা 
ধর্্মকীত্তির স্তায়বিন্দু গ্রস্থের উপর ধর্মোত্তরাঁচার্ধ্য ষে টীক| বিরচন করেন, উহার নাম 

স্ায়বিন্দুটাকা। কান্বের শাস্তিনাথ জৈন-মন্দিরে স্তায়বিন্ুটীকার একখানি প্রতিলিপি পাওয়। 

গিয়াছে । ইহ! কলিকাতা এসিয়াটিক সোপাইটা দ্বার! মুদ্রিত হইয়াছে । জ্ঞানগর্ভ নামক একজন 

ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাঁধিপতির লামার সহযোগিতায় ন্াক্সবিন্ুটাক! গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অন্বাদিত করেন। পরে স্ুমতিকীন্তি নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতাধি- 

পতির লামার সাহায্যে এই অন্বাদ সংশোধিত করেন। ন্টায়বিন্দুটাকার প্রারম্ভে এইরূপ 

লিখিত আছে »-- 

জয়স্তি জাতিব্যসনপ্রবন্ধপ্রস্থতিহেতোর্জজগতে। বিজেতুঃ। 
রাগাস্তরাতেঃ সুগতস্ত বাচে। মনম্তমস্তানবমাদধানাঃ ॥ 

_-(ন্ায়বিন্দুটীকা, প্রথম পরিচ্ছেদ )। 

গ্যনি জন্ম, জর! প্রভৃতি বিপৎসমূহের উৎপাদক সংসারকে জয় করিমাছেন এবং ধিনি 

রাগাদির শক্র, সেই বুদ্ধের বাক্য আমাদের মানদিক অন্ধকারকে বিদুরিত করিয়া জম» লাভ 
করুক |” 

প্রমাণপরীক্ষা 
প্রমাণপরীক্ষা নামে ধর্োত্তরাচার্যয-প্রণীত অপর একখানি স্থায়গ্রস্থ বিদ্ধমান আছে। 

ইহার মুল সংস্কৃত প্রতিলিপি পাওয়া ধায় না, কিন্ত ইহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় রহিয়াছে । 

লো-দেন্-শে-রাব,নামক একজন তিব্বতীয় লাম! এই গ্রন্থ অন্বাদ করিয়াছিলেন। 

অপোহ-নাম-প্রমাণপ্র করণ 

অপোহ-নাম-প্রমাণ ধর্ম্োত্তরাচার্য্যের অপর একখানি গ্রস্থ। কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত ভাগ্য- 

রাজ তিব্বতাধিপতির লামার সাহাষ্যে কাশ্মীরে বমিয়! এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত 

করিয়াছিলেন । 

পারলোক সিদ্ধি 
ধর্মোত্তরাচার্ধ্য-প্রণীত অপর একখানি স্তায়গ্রস্থ বিস্তমান আছে, ইহার নাম পারলো কসিদ্ধি। 

ফাশ্শীরীয় পণ্ডিত ভাগ্যরাঞ্জ তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 

অনুবাদিত করেন। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের রাজত্বকালে (১*৮৯-১১০১ থৃষ্টাবে ) 
কাশ্শীরে এই অন্বাদ-কাধ্য পরিসমাপ্ত হয়। গ্রন্থের প্রারস্তে এইরূপ লিখিত আছে $-- 



সন ১৩২২ ] বৌদ্ধ ন্যায় ৫৫ 

“জন্মের পুর্ব হইতে মৃত্যুর পর পধ্যস্ত আমাদের যে চিৎসন্ততি থাকে, পারলোকে এ 
সম্ততির বিচ্ছেদ হয়, ইহা! কোন কোন দার্শনিকের মত।” ইত্যাদি 

ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি 

ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি ধর্্োতরাঁচার্য্য-গ্রণীত অপর একখানি স্থায়গ্রস্থ। ইহাতে বস্তর ক্ষণিকত্ব 

প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাগ্যরাজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার 
সাহায্যে এই গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। অন্ুবাদ-গ্রস্থ এখনও বিস্তমান 

আছে। 

প্রমাণবিনিশ্চয়টীক! 
ধর্ম ত্তরা চার্যয-প্রণীত অপর একখানি স্তায়গ্রন্থ বিদ্কমান আছে, উহার নাম প্রমাণবিনিশ্চয়- 

টাক! । ইহ! ধর্মকীত্তির প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতভদ্র নামক কাশ্মীরীয় 

পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্বা্দিত করেন। গ্রন্থের 

পরিশেষে লিখিত আছে 7-__ 

“নকল বিতগাবাদিগণের পরাভৰকর্তী ধর্মোত্তরাঁচার্ধ্য এই গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ।” 

মুক্তাকুস্ত (৮৪৭ খ্রষ্টাব্দের পর) 

মুক্তাকুম্ত নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মোত্তরাচাধ্যের ক্ষণভঙ্গিদ্ধি গ্রন্থের এক টীক' 
বিরচন করেন। উহ্বার নম ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিব্যাথ্যা । বিনায়ক নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ 

পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। 

মুক্তাকুম্ত ধর্ম্োত্তরের পরবত্তী কালের লোক । অতএব তিনি ৮৪৭ খুষ্টাব্ধের পরে 
প্রাছ্ভূতি হইয়াছিলেন। 

অর্চট (৮৪৭ খ্নষ্টাব্দের পর ) 

অর্চট কাশ্শীরদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ব্রাঙ্গণবংশে 

জন্ম গ্রহণ করিয়। পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈন দার্শনিক গুণরত্ব 
স্থরি ১৪০১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় যড়-দর্শনপমুচ্চয়বৃত্তি গ্রন্থের বৌদ্ধদর্শন পরিচ্ছেদে অর্চট-প্রণীত 

তর্কটাকার উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৮১ খুষ্টাবে রত্বপ্রভ সরি নামক অপর একজন জৈন 

দার্শনিক স্তান্বাদরত্ব'বতারিকা গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে অচ্চটের নাম উল্লেখ করিয়া 

লিখিয়াছেন ভুল 

“অর্চটচর্চচতুরঃ পুনরাহ। ইহ প্রেক্ষা বতাং প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা ।” 

--( স্যান্াদরত্বাবতারিকা, ১ম পরিচ্ছেদ )। 

ন্তায়াবতারবিবৃতি গ্রন্থে ধর্্মোত্তর ও অর্চট উভয়ের নামই উল্লিথিত আছে; বথা,__ 

“অভিধেয়াদিস্চনদ্বারো ৎপক্নার্থসংশকমুখেন শ্রোতারঃ শ্রবণং প্রতি প্রোৎসাহাস্তে ইতি 
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ধর্দ্দোতরো! মন্ততে | অর্চটস্ত আহ। ন শ্রাবকোৎসাহকমেতৎ প্রামাণ্যাভাবাৎ তেষাং 

চাপ্রমাণাদপবৃতেঃ|--( স্ায়াবতারবিবৃতি, ১ম পরিচ্ছেদ ) 

উদ্ধৃত স্থল দেখিয়া বোধ হয়, অর্চট ধর্োত্বরাচার্য্যের পরে অর্থাৎ ৮৪৭ খৃষ্টাব্বের পরে 

প্রাহভূতি হইয়াছিলেন। 

অর্চটের হেতুবিন্দুবিবরণ 

ধর্দকীর্তির হেতুবিন্ফু গ্রন্থের উপর অর্চট যে টীকা প্রণয়ন করেন, উহার নাম হেতুবিন্দু- 

বিবরণ। এই গ্রন্থ চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত) যথা, (১) স্বভাব, (২) কার্য, (৩) 

অন্গপলব্ধি এবং (৪ ) ষড় লক্ষণব্যাখ্য! ৷ 

গ্রন্থের প্রারস্তে লিখিত আছে যে, অর্চট ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের 

শেষভাগে লিখিত আছে যে, কাশ্মীর নগর জন্থু দ্বীপের সার। এখানে অর্চট ধর্্মকীর্ির গ্রন্থ 

রোপণ করিয়া! যে ফল উৎপন্ন করিলেন, মুর্খেরাঁও উহার রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইবে। 

দানশীল ( ৮৯৯ খৃষ্টাব্দ ) 
যখন মহীপাল বঙ্গদেশের রাজ! ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ৮৯৯ থৃষ্টাঝে দানশীল 

বা দানশ্রীল কাশ্রীর দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরহিতভদ্র, জিনমিত্র, সর্বজ্ঞদেব এবং 

তিলোপার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তিববতদেশে গমন করিয়া তদানীন্তন নরপতিকে 

কৃত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অন্থবাদ করিবার বু সহায়তা করেন।  * 
তাহার প্রণীত পপুস্তকপাঁঠোপায়* একখানি উৎকষ্ট গ্রন্থ । এই গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ 

এখনও বিদ্ধমান আছে । দানশীল স্বয়ং এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। 

জিনমিত্র (৮৯৯ খুষ্টাব্দ ) 
জিনমিত্র কাঁশীর দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্বজ্ঞদেব, দানশীল ও মন্তান্ত 

বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহ তিব্বত দেশে গমন করিয়া বহু সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত 
করেন। তিনি ষে সময়ে তিব্বত দেশে গমন করেন, সেই সময়ে খ্রী-রল্ তিব্বতদেশে ও 
মহীপাল বজদেশের রাজ! ছিলেন | ইহাতে বোধ হয় যে, জিনমিত্র অনুমান ৮৯৯ থৃষ্টাবে 

প্রাহৃভূতি হইয়াছিলেন। 
তিনি ধর্কীর্ডির ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের সার সংগ্রহ পূর্বক স্তাযবিন্ুপিপ্ার্থ নামে একখানি 

উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ প্রণয়ন 'করেন। স্থরেন্্রবোধি নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির 

লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। 

প্রজ্ঞাকরগুণ্ড (৯৪০ খষ্টাব্দ) 
যখন মহীপাল বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে ৯৪০ খৃষ্টাবে প্রজ্ঞাকরগুপ্ গ্রাহুভূতি 

হন। প্রন্তাকরখ্খগ উপাসক ছিলেন। তিনি ও প্রজ্ঞাকরমতি এক ব্যক্তি নছ্নে। 



সন ১৩২২ ] বৌদ্ধ ন্যায় ৫৭ 
প্রজ্ঞাকরমতি ভিক্ষু ছিলেন। তিনি মহারাজ চণকের রাজত্বকালে ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশিল। 
বিশ্ববিস্তালয়ের দক্ষিণদবারের রক্ষক ছিলেন | প্রজাকরগুগ্-গ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক- 

গুলি প্রসিদ্ধ । 

প্রমাণবার্তিকালঙ্কার 

ধর্্মকীর্তির প্রমাণবার্তিক গ্রন্থের প্রজ্ঞাকরগুপ্ত যে টীকা বিরচন করেন, উহার নাম 

প্রমাণবার্তিকাঁলঙ্কার। ভাগ্যরাজ নামক কাশ্মীরদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার 
সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীর় ভাষায় শম্থবাদিত করেন। তদনস্তর সুমতি নামক কোন বৌদ্ধ 
পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই অনুবাদ সংশোধন করেন। বিক্রমশিলা 

বিশ্ববিস্তালয়ের বহু পণ্ডিত এই অন্নবাদ-কার্ষ্ে সহায়তা করিয়াছিলেন মহাঁপগ্ডিত স্ুনয়শ্রী 

মিত্র এবং কাশ্মীরের মহা পণ্ডিত কুমারপ্রী এই অনুবাদ-কার্য্যে তত্বাবধান করিয়াছিলেন। 

সহাঁবলস্তনিশ্চয় 

সহাবলভ্তনিশ্চয় প্রজ্ঞাকরগুপ্র-প্রণীত অপর একখানি উৎকৃষ্ট হ্ায়গ্রস্থ। নেপালদেশীয় 
পণ্ডিত শাস্তিভদ্র তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতের “দো” জেলার অস্তর্গত 

সেষ্কর গ্রামে বসিয়া এই গ্রন্থ অন্বাদিত করিয়াছিলেন। 

তর্কভাষ! 

প্রজ্ঞাকরগুপ্র-প্রণীত তর্কভাষ! একখানি উৎকষ্ট স্তায়গ্রস্থ। তিব্বতীয় ভাষায় ইছার অন্বাদ 
এখনও বিস্তমান আছে। তর্কভাষা তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত) যথা--(১) প্রত্যক্ষ, (২) 
স্বার্থান্থমান এবং (৩) পরার্থাছমান। গ্রন্থের প্রারস্তে এইরূপ লিখিত আছে $-- 

প্র্্মকীন্তির তর্কশান্ত্র স্ুকুমারমতি বালকগণের বোধগম্য করিবার জন্ত ভগবান্ লোকনাথ 
বুদ্ধকে প্রণিপাতপৃর্বক আমি এই তর্কভাষ! প্রণয়ন করিতেছি ।” 

আচার্ধ্য জেতারি (৯৪০-৯৮* থুষটীন্দ ) 
আচার্ধ্য জেতারি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহ্ীর পিতার নাম গর্ভপাদ। 

তিনি বারেন্ত্রভূমির রাজা সনাতনের রাজধানীতে বাস করিতেন। সনাতন মগধের পাঁল- 
বংশীয় রাজগণের অধীনে সামস্ত-রাজ! ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক তাড়িত হইয়া জেতারি 

বৌস্ধ ধর্ম অবলম্বন করেন এবং যঞ্ুপ্ীর আরাধনা করিতে থাকেন। তাহার গ্রসাদে অল্নকাল- 
মধ্যেই তিনি মহাবিদ্ধান্ হুইয়া পড়েন। তিনি বিক্রমশিলা! বিশ্ববিস্ভালয়ের *পর্ডিত* এই 
উপাধিস্থচক পত্র স্বয়ং রাজ! মহাপালের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। কথিত আছে, 

দীপক্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ জেতারির নিকট পঞ্চবিস্ত। শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপাল ৯৪, 
থ্টটাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দীপক্কর ৯৮* খানে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব 

৮ 
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আচার্য জেতারি অনুমান খৃষ্টীয় ৯৪*__৯৮* থৃষ্টাবের মধ্যে জীবিত ছিলেন। জেতারি- 

প্রণীত নিয়লিখিত পুস্তকগুলি অতি প্রসিন্ধ। 

হেতৃতত্ব উপদেশ 

আচার্য্য জেতারি-প্রণীত হেতুতত্ব-উপদেশ একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ। কুমার-কলস 

নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাঁধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 

অনুবাদ করেন। অন্ুবাদ-গ্রস্থ এখনও বিদ্কধমান আছে । 

ধর্মধর্ম্িবিনিশ্চয় 

আচার্য জেতারি-প্রণীত ধর্শধর্মিবিনিশ্য় একথানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রন্থ। এই গ্রন্থ 

এক্ষণে পাওয়া যায় না । কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ এখনও বিদ্তমান আছে। 

বালাবজার-তর্ক 

বালাবতার-তর্ক নামে জেতারি-প্রণীত অপর একখানি স্ভায়গ্রস্থ বিদ্যমান ছিল। এই 

গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যাঁর না। কিন্তু ইহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্ধমান আছে। 

নাগরক্ষিত নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের কোন লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। এই শ্রস্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ) যথা,--(১) প্রত্যক্ষ, 
(২) স্বার্থান্ুমান এবং (৩) পরার্থানুমান। বালাবতার-তর্ক গ্রন্থের প্রীরস্তে এইরূপ লিখিত 

আছে,--“যিনি স্বীয় উপদেশের প্রভায় অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিয়াছেন এবং 

ধিনি ত্রিলৌোকের একমাত্র প্রদ্দীপ, সেই ভগবান্ বুদ্ধদেব চিরকাঁল বিজয়ী থাকুন ।” 

জিন (৯৮৩ খ স্টাব্দ ) 

জিন একথানি উৎকষ্ট রায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহার নাম প্রমাণবাত্তিকালঙ্কীরটীক1। 

বিক্রমশিল। বিশ্ববিষ্ঠীলয়ের পণ্ডিত দীপক্কর তিব্বতাঁধিপতির লামার সাহায্যে অনুমান ১৪ 

খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্থুবাদিত করেন। 
কোস্কণ গ্রদেশে জিনভদ্র নামক এক বৌদ্ধ পঙ্ডিত বাস করিতেন। বোধ হয়, তিনি ও 

গ্রমাণবাত্তিকালঙ্কারটীকাঁ-প্রণেত। একই ব্যক্তি । ইনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিালয়ের পণ্ডিত 

বাণীশ্বরকীত্বির সমসাময়িক, অতএব অনুমান ৯৮৩ থুষ্টাব্ধের লোক । 

জ্ঞানগ্রী ( ৯৮৩ খস্টাব্দ) 

জ্ঞানী মিত্র গোড়দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। 
জানভ্রীভদ্র নামক একজন নৈয়ায়িক কাশ্মীরে বিদ্ধমান ছিলেন । গড়ের জ্ঞানপ্রীমিত্র ও 
কাশ্সীরের জ্ঞানশ্রীভদ্র এক ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। জ্ঞানপ্রীমিত্র প্রথমতঃ শ্রাবক 
স্নানের অন্ধবর্ভন করিতেন, পরে তিনি মহাযানমতে শ্রদ্ধাবান্ হন। দীপন্কর বা শ্রীজান 
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অতীশ জ্ঞানপ্রীমিত্রের নিকট অনেক বিষয়ে দবিশের খাদী ছিলেন। মগধের রাজ! চণকের 

রাজত্বকালে অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাবে জ্ঞানঞীমিত্র বিক্রমশিলা বিশ্ববিস্তালয়ের দ্বাররক্ষকের পদে 
নিযুক্ত হন। খুষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে হিন্দু দার্শনিক মাধবাঁচা্য্য সর্বদর্শনসংগ্রহের বৌদ্ধ-দর্শন- 
প্রস্তাবে জ্ঞানশ্রীর মত উ্জুত করিয়াছেন ) বথা,-- 

তহ্ক্তং জ্ঞানশ্রিয়1__ 

যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাব! অমী 

সত্তাশক্কতিরিহার্থকর্দ্দণি মিতেঃ পিদ্ধেযু সিদ্ধ! ন সা। 

নাপ্যেকৈব বিধান্যথ। পরকৃতেনাপি ক্রিয়া দির্ভবেৎ 

ছেধাপি ক্ষণভঙ্গপস্ততিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতি ॥ 

_ সর্বদর্শনসংগ্রহ | 

জানত্রী-প্রণীত নিয়লিখিত স্তায়গ্রন্থ প্রলঘ। )-- 

প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা 
প্রমাণবিনিশ্চয়টীক' একখানি প্রামাণিক ন্তায়গ্রস্থ । ইহা জ্ঞান বীভদ্র-প্রণীত। 

ধন্মকীত্তির প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের ইহা টীকা মাত্র । এই গ্রন্থ জ্ঞানশ্ীভদ্র স্বয়ং তিব্বতাধি- 
পতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবার্দিত করেন। 

কার্যকারণভাবসিদ্ধি 

কাধ্য কারণভাবসিদ্ধি একথানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ। জ্ঞানশ্রীমিত্র এই গ্রন্থের প্রণেতা। 

কুমার কলদ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রস্থ 

তিব্বতীয় ভাষায় অন্ধাদিত করেন। তদনস্তর নেপালদেশীয় পণ্ডিত অনস্ত্রী পূর্বোক্ত 

লামার সহযোগিতায় অনুবাদগ্রন্থ সংশোধিত করেন। 

রত্ববজ (৯৮৩ খ্রষ্টাব্দ ) 

কাশ্মীরদেশে ত্রাহ্মণকুলে রত্বব্রজের জন্ম হয়। তাহার পুর্বপুরুষগণ তীথিক শাস্ত্রে বিশেষ 
নিপুণ ছিলেন। তাহার পিত। হরিভদ্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। রত্ববস্তর উপাসক ছিলেন। 
তিনি ৩৬ বর্ষ বয়স পর্যযস্ত বৌদ্ধস্থত্র, মন্ত্র প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। তদনস্তর তিনি 

মগধ ও বজাসনে আগমন করিয়! চক্রসংবর, বজুবরাহী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতার মুখানুজ 
অবলোকন করিতে সমর্থ হন এবং & সকল দেবতার সাহায্যে সমগ্র বৌন্ধ-শান্ত্রে পারদর্শী 
হইয়া পড়েন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিস্ভালয় হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়! এ বিশ্ববিস্ভা- 
লয়ের দ্বার-রক্ষকের কার্ধ্য নিধুক্ত হন। তদনন্তর তিনি কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করিয়৷ উদ্ভামের 

( কাবুলের ) পথে ভিব্বতে গমন করেন। তিব্বতে তিনি *আচার্য্য” এই নামে প্রসিদ্ধ 

ছিলেন । যে সময়ে রাঁজা চণক মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ৯৮৩ 

খৃষ্টান রত্ববজ্ গ্রাছভূত হন। তীহার প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ।-_ 
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যুক্তিপ্রয়োগ 
রত্ববজক্কত যুক্তিপ্রর়োগ একখানি উৎকৃই স্তাযগ্রন্থ। শ্রীন্ভূতিশাস্ত নামক ভারতীয় 

বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লাঁমার সহযোগিতার এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্থবাদিত 
করেন। 

রত্বাকরশান্তি (৯৮৩ খ্রষ্টাব্দ ) 

রত্বাকরশাস্তি তিববত দেশে আচার্য শান্তি বা শান্তিপ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি 

ওদস্তপুরের সর্বাস্তিবাৰ-সম্প্রদায়ের মধ্যে দীক্ষা! গ্রহণ করেন এবং বিক্রমশিল! বিশ্ববিদ্তালয়ে 

জেতারি, রত্বকীত্তি প্রভৃতি অধ্যাপকের নিকট সুত্র ও তন্ত্র অধ্যয়ন করেন। মগধের রাজ! 

চণক অনুমান ৯৮৩ থুষ্টাব্ধে রত্বাকরশাস্তিকে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদস্তালয়ের ্বার-রক্ষকের 

পদে নিধুক্ত করেন। তিনি বহু তীথিককে তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত করিয়! সিংহলের রাজার 

আহ্যানে সিংহলদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রচার সাধন করেন। 

রত্বাকরশাস্তির গুরু রত্বকীত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া! যায় না। রাজা 

বিমলচন্দ্রের সময়ে এক রত্বকীর্তি জীবিত ছিলেন। তিনি মধ্যমকাবতারটীকা, কল্যাণকাওড 

এবং ধর্ম্মববিনিশ্চয় গ্রন্থ বিরচন করেন। অপোহপিদ্ধি ও ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি এই ছই গ্রন্থের 

প্রণেতা রত্বকীর্তি অবস্ত তিন্ন ব্যক্তি। স্থিরদূষণ এবং বিচিত্রাত্বতসিদ্ধি বোধ হুয়, এই 
শেষোক্ত রত্বকীত্তিই বিরচন করিয়াছেন। তিনিই বোধ হয়, রত্বাকরশাস্তির গুরু । 

রত্বাকরশাস্তি ছন্দোরত্বাকর নামে একখানি ছন্দোগ্রন্থ বিরচন করেন। ইহার তিব্বতীয় 

অনুবাদ বিস্ধমান আছে । 

বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি 

রত্বাকরশাস্তি-প্রণীত বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি একখানি উপাদেয় স্ায়গ্রস্থ । নেপালদেশীয় 

বৌদ্ধ পণ্ডিত শাস্তিভদ্র তিব্বতদ্দেশের দে জেলার কোন বিদ্বান লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 

ভিব্বতীয় ভাষায় অন্বাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিগ্রমান আছে। 

অন্তব্বযাপ্তি 

রদ্বাকরশাস্তির অন্তর্ব্যাঞ্তিও একথানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ । কুমারকলস নামক ভারতীয় 

যৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্ব তীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। 

মূল সংস্কৃত অন্তর্বযাপ্ডি গ্রন্থের প্রতিলিপি নেপালে বিদ্তমান আছে। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম 

অন্তর্বযাপ্তিসমর্থন। 

.. বাগভট (৯৮৩ খ্ুষ্টাব্দ ) 

বাগতট-প্রণীত সর্ববজ্ঞসিদ্ধিকারিক একখানি উৎকৃষ্ট স্তারগ্রন্থ । বাগভট ও বাণীশ্বরকীত্তি 

একই ব্যক্তি কি না, বল! বায় না। ৰাগভট সম্ভবতঃ ৯৩ থৃষ্টাবে বিমান ছিলেন। 



সন ১৩২২] বৌদ্ধ'ন্যায় ৬১ 

যমারি (১০৫০ থব্দ ) 
যমারি ব্যাকরণ ও স্তায়শাস্তরে সুপগ্ডিত ছিলেন, কিন্ত তাহার আর্থিক অবস্থা অতি 

শোচনীয় ছিল । তিনি পরিবার ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হইয়া একদা বজাদনে 

( বুদ্ধগয়ায়) আগমন করেন। তথায় তিনি এক যোগীর নিকট তাহার দারিদ্র্যের বিষয় বর্ণন 

করিলে যোগী উত্তর করেন,-_“আপনার৷ পণ্ডিত, এই অহঙ্কারে যোগীদ্দিগকে দ্বণ! করিয়৷ থাকেন 
এবং তাহাদের নিকট ধর্ম শ্রবণ করেন না। অতএব আপনাদের দারিদ্র্য অবস্থস্ভাবী |” 
এই কথা বলিয়া! যোগী বন্থুধর মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র যমারির অতুল এশ্ব্ধ্য উৎপন্ন হুইল। 
তিনি সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । তদনস্তর তিনি স্বীয্ন বিদ্াবস্তায় বিক্রমশিলা বিশ্ব- 

বিস্তালয় হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। যমারি নয়পাল রাজার সমসাময়িক । অতএব 

১৪৫ৎ থৃষ্টান্বে জীবিত ছিলেন । 

প্রমাণবার্তিকালক্কারটীক। 

প্রমাণবাত্তিকালঙ্কারটীক! যমারিপ্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ। প্রজ্ঞ/করগডপ্ত 
প্রমাণবাত্তিকালঙ্কার নামে যে গ্রস্থ বিরচন করিয়াছিলেন, ইহা তাহার টীক। মাত্র। স্ুমতি 
নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় হলাসা নগরের সন্নিকটে 

বদিয়। এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে ;-_ 

"আমি এই টাক! বিরচন করিয়৷ ষে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়াছি, তাহার ফলে সংসারের 

লোকসমুহ পরম শক্র মৃত্যুকে পরাভব করিয়! আবিনশ্বর পরিনির্ধাণ লাভ করুক |” 

শঙ্করানন্ন (১০৫০ খষ্টাব্দ) 

কাশ্মীরের কোন ব্রাহ্মণ-বংশে শঙ্করানন্দের জন্ম হয়। তিনি সর্ববিগ্তায় পারদর্শী ছিলেন 

এবং স্ায়শান্ত্রে তাহার অপামান্ত পাগ্ডিত্য ছিল। তিনি ধর্কীত্তিকে পরাভূত করিয়া একখানি 

মৌলিক ন্তায়গ্রস্থ লিখিবার বাসন! করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্বপ্রে তাহার প্রতি আদেশ হইল,-. 

ক্ধর্মকীত্তি একজন আর্ধ্য। তাহাকে পরাভূত কর! কাহারও সাধ্য নহে। ধর্দনকীত্তির গ্রন্থে 

যদি তুমি কোন ভ্রম দেখিয়া! থাক, ইহ। তোমার বুদ্ধির ভ্রম” এই উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া 

শঙ্করানন্দের মনে অনুতাপ উৎপন্ন হইল। তিনি ধর্ম্মকীত্তির প্রমাণবাত্তিক গ্রন্থের এক টাক! 

বিরচন করিলেন। যখন নয়পাঁল বঙগদেশের রাজ। ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ১৫৭ 

ৃষ্টাবে শক্করানন্দ কাশ্মীরদেশে জীবিত ছিলেন। তাহার প্রণীত নিয্লিখিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ )-_ 

প্রমাণবাত্তিকটাক! 
শঙ্করানন্দ-প্রণীত প্রমাণবাত্তিকটীক! একখানি উপাদেয় গ্রন্থ । ধর্্কীত্তির গ্রমাণবাত্তিক 

গ্রন্থের ইহ! একখানি অপুর্ব ব্যাখা । ইহ! সাত পরিচ্ছেদদে বিভক্ত । অন্গুবাদ-গ্রন্থ এখনও 

তিব্বতীয় ভাষায় বিভ্ভমান আছে। 



৬২ সাহিত্য-পরিষত-পন্দ্রিক! [১ম সংখ্যা 

সন্বন্ধপরীক্ষান্ুসার 

শঙ্করানন্দ-প্রণীত সন্বন্ধপরীক্ষান্থুসারও একথানি উৎকৃষ্ট স্তারগ্রন্থ | ইহ ধর্ম্মকীত্তির সন্বন্ধ- 
পরীক্ষা গ্রন্থের টীক1 মাত্র। পরহিতভদ্র নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির 
লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদদিত করেন। অন্ুবাদ-গ্রস্থ এখনও 

বিস্ভমান আছে। গ্রন্থের প্রারস্তে এইন্ধপ লিখিত আছে ;-- 
*ষিনি সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, ধাহাতে অহঙ্কার ও মমকারের 

লেশমাত্র নাই এবং ধিনি সমস্ত ক্রিয়া! হইতে শ্বতন্ত্, সেই বুদ্ধদেবকে আমি নমস্কার করি।” 

অপোহসিদ্ধি 

শঙ্করানন্দ-প্রণীত অপোহসিদ্ধি একখানি অমূল্য স্তায়গ্রস্থ। মনোরথ নামক কাশ্নীর- 

দেশীয় বৌদ্ধ পঙ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় কাশ্মীরে বপিয়! এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অন্থবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারস্ভে এইরূপ লিখিত আছে ১-- 

"ষিনি সকল ভ্রান্তি হইতে পরিমুক্ত এবং ধিনি সর্বকালে জীবের হিতসাঁধনে রত, সেই 

সর্বজ্ঞ বুদ্ধদে বকে নমস্কার কণ্ধিয়া ও তাহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া! আত্ম ও পর--এত- 

ছুভয়ের সম্বন্ধহূচক অপোহবাদ ব্যাখ্যা করিতেছি ।” 

প্রতিবন্ধসিদ্ধি 

শঙ্করানন্দ-প্রণীত প্রতিবন্ধসিদ্ধিও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । ইহাতে কার্ধ্য ও কারণের সন্বন্ধ 
নিরূপিত হইয়াছে । ভাগ্যরাঁজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার 

সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অগুবাদিত করেন | অন্ববাদ-গ্রস্থ এখনও 

বিভমান আছে। 

জ্বীমতীশচন্দ্র বিদ্যাভৃষণ 



শ্ীবিক্রমপুর 
শীবিক্রমপুর কোথায়? হরিবর্শদেব, ভোজবর্্মা, শ্রীচন্ত্, বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং 

লক্ষণসেন প্রমুখ বঙ্গ-রাঁজগণের তাত্রশাসনোক্ বিক্রমপুর-অয়ন্ন্ধীবার কোথায়? জ্যোতিবর্ম্া, 

বজবর্মা, জাতবর্্া, শ্তামলবর্্ী, বিশ্বব্ূপসেন, কেশবসেন প্রভৃতি রাজন্তবর্গের স্থৃতি-বিজড়িত 
বিক্রমপুর কোন্ স্থানে অবস্থিত? এ পর্যন্ত বাঙ্গাঙ্গার আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। সকলেই মনে 

করিত এবং সমুদয় প্রীতিহাঁসিকগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঢাঁকা-বিক্রমপুরেই 

বঙ্গ-রাগগণের জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সম্বন্ধে কেহ কথনও অবিশ্বাসের রেখাপাতও 

করেন নাই। সম্প্রতি প্রাচ্যবিষ্যামহা্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় নদীয়া 

জেলায় দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের সন্ধান পাইয়া, দেবগ্রামের “দমদ্মার ভিটাকেই” বল্লালসেনের 

মীতাহাটা তাম্শাসন-বণিত বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের ধ্বংস।বশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে 

সমুত্সুক হইয়াছেন(১)। ন্ুতরাং এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, “বিক্রমপুর-জয়স্ন্ধীবার” কোন্ স্থানে 
অবস্থিত ছিল? উহ কি ভীম-গ্রবাহ।, ভীষণ-তরঙগসঙ্কুল পদ্মা-মেঘনাদের সলিল-সিক্ত ঢাকা- 
বিক্রমপুর প্রদেশের কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, ন! পুত-সলিল! জাঙ্কবীর প্রাচীন 
প্রবাহের তীরদেশে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরমধ্যেই সংস্থাপিত ছিল? এত কাল কি আমর! 
পুরুষপরম্পরাক্রমে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই ঢাকা-বিক্রমপুরকে বঙ্গাধিপতিগণের লীলা- 

নিকেতন বলিয়া বিন! বিচারেই গ্রহণ করিয়াছি, না উহা! সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহা হউক, কথাটা খন একবার উঠিয়াছে, তখন ইহার চূড়ান্ত 
মীমাংস! হওয়াই সঙ্গত। “সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক 
অথবা প্রচলিত মতের বিরোধীই হউক, তাহার জন্ত ভাবিব না”। বিনা প্রমাণে আমরা 

কিছুই বিশ্বাস করিব ন|! এবং সত্য বলিয়! গ্রহণ করিব না। 

এখানে বলিয়! রাখি যে, "হিতবাদী* ও *অমৃতবাজার* পত্রিকায় নগেন্ত্র বাবুর এই অভিনব 
আবিষ্কারের কাহিনী পাঠ করিয়াই আমার দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সনর্শন করিবার স্পৃহা জন্মে। 
ফলে গত ২৯শে ফাল্গুন তারিথে এঁ স্থানে গমন করিয়। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তির 
নিদর্শনগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়। আসিয়াছি এবং দেবগ্রামের সপ্তুতিবর্ষবয়স্ক কতিপয় 

সন্ত্রস্ত ও পদস্থ বৃদ্ধের নিকট অনুসন্ধান করিয়া, "্দমদমাঁর ভিটা” ( এই ভিটাকেই নগেন্্র বাবু 
বল্লালের ভিটা বলিয়া প্রমাণ করিতে সমুতস্ক ), সাওতার দীঘী, দেবকুণ্ড, কুলইচণ্ডী প্রভৃতির 

হাই 

(১) অষ্টম বল্গীয-দাহিত্য-সন্মিলনের অভার্থন।-লমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেঘেত্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত 

এবং জীযুক নগেক্রনাথ বনু প্রাচযবিদ্যামহার্দৰ কর্তৃক সম্পাদিত “বর্ধমানের ইতিকথা” নামক পৃত্তকে বনু 
মডাশয়ের প্রমাণাধলী প্রকাশিত হইয়াছে। 
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যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। দেবগ্রামের প্রাচীন অধিবাপসিগণ দমদমার ভিটাকে “দেবল 
রাজার ভিটা” বলিয়াই জানেন, বল্লালের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকার বিষয় তাহার! 

একেবারেই অনবগত। গত বঙীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 
রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাচনিক অবগত হইয়াছি যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির অগুসন্ধানের 

ফলেও দমদমার ভিটার সহিত বল্লালের কোন সন্বন্ধ নির্নীত হয় নাই। যাহ! হউক, এতৎ- 
সম্পর্কে হিতবাদী পত্রিকার স্তস্তে বিস্তর আলোচন! করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহার 
পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন। আমার এই আলোচনায় সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও মনোবেদন! 

উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে দেবগ্রামনিবাণী কতিপয় প্রো ভদ্রলোক হিতবাদী 
পত্রিকার আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাকীর্তি 

ংসাবশেষগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা! করিয়৷ আমার ক্ষাণ বুদ্ধিতে যাহ। সতা বলিয়! প্রতিভাত 

হইয়াছে, আমি অকপটে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, পরস্ত কাহারও মনে কেশ দেওয়! 

আমার অভিপ্রেত নহে । 

বর্তমান প্রবন্ধে প্রথমতঃ বর্ধমানের ইতিকথা নামক পুস্তকের স্থান-পরিচয় প্রসঙ্গ 
লিখিত--“দেবগ্রাম-বিক্রমপুর" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া, উপসংহারে শ্রীবিক্রমপুর- 

জয়স্বন্ধাবারের অবস্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। 

আলোচ্য পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় ১৯শ ও ২*শ সংখ্যক চিত্রের পাদদেশে লিখিত “বল্লালের 

ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের এক ধার”, "বল্লালের ভিট| হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপর ধার” 
সস্ভবতঃ লিপিকরপরমাদ। কারণ, এই প্রস্তরখণ্ড দেবগ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের অন্তঃপুরস্থিত 
একটি ক্ষুদ্র গৃহের দারদেশে রক্ষিত আছে এবং ইহ! তাহার অস্তঃপুরের একটি কূপ খনন করিবার 

সময়ে ভূগর্ভমধ্যে পাওয়। গিয়াছিল । 

নগেন্জ বাবু, গোপালভট এবং আননভট্রের এজমালীতে লিখিত এবং পৃজ্যপাদ মহামহো- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যদ্বে এসিগ্লাটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 
বল্লাল-চরিতের-- 

“বদতিন্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে গুরোত্তমে। 
কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে ॥ 

্ব্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে স্ুমনোহরে। 

রমমাণঃ সহ স্ত্রীতিদ্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ ॥” 

এই গ্লোকদয় অধ্যাহার করিয়! লিখিয়াছেন,--প্চারি শত বর্ষ পূর্বে্ব রচিত আনন্মভট্টের বল্লাল- 
চরিতেও লিখিত আছে--বল্লালসেন কখন গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বণগ্রাম বা 
্থবর্পগ্রামে অবস্থান করিতেন। চারি শত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্ হইতেও মনে হয় যে, 
বরেন্তের মধ্যে গৌড় নগরে, রাড়্দেশে বিক্রমপুরে এবং ব্লদেশে সুবর্ণ গ্রামে বঙ্লালসেন রাঁজ- 
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কার্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন ।” বিক্রমপুর যে রাঢ়দেশে অবস্থিত, তাহ! বল্লাল- 

চরিতের এই প্লোকটি হইতে পাওয়৷ যায় ন1। 

সাধারণতঃ ছুইখানি বল্লাল-চরিত দেখিতে পাওয়া ষায়। তন্মধ্যে একখানি ৬হরিশ্চ্্র 

কবিরদ্ব কর্তৃক প্রকাশিত এবং অপরথানি পৃজ্যপাদ মহামহৌপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
মহাশয়ের যত্বে এপিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত। বলা বাহুল্য যে, উভয় বল্লাল-চরিতই 

গোপালভষ্ট ও আনন্দভট্ট কর্তৃক লিখিত বলিয়! উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা 
ও বিষয়গত পার্থক্য যথেষ্ট রহিয়াছে । বিশেষতঃ এই শ্লোক ছুইটিও ৬/হরিশ্চন্ত্র কবিরত্ব- 

প্রকাশিত বল্লাল-চরিতে দৃষ্ট হয় না। স্থতরাং কোন্ধানিকে প্রামাণিক বলিয়া! গ্রহণ করিব? 

আচাধ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় কেবলমাত্র একখানি হস্তলিখিত পুথি অবলম্বন করিয়াই বল্লাল- 
চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই পুথিও কাগজে লেখা, তালপাতায় নহে। স্থৃতরাং 

শান্্রী মহাশয়ের আদর্শ পুথি যে প্রাটীন নহে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শুনিতে পাওয়া 

যায় যে, চু'চুড়ায় এক স্ৃবর্ণবণিকের বাড়ীতেও একখানি বল্লাল-চরিত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
নুবর্ণবণিক জাতির প্রাচীন সামাজিক মধ্যাদা এই গ্রন্থে বণিত আছে। এ ক্ষেত্রে এই ৰইখানি 

যে পরবর্তী কালে রচিত হয় নাই, তাহাই বা! কে বলিতে পারে? চুচুড়ায় প্রাপ্ত বইখানি 
কিন্ত এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 

শীল্সী মহাঁশয়ই রামচরিত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। রামচরিতের এ্রতিহাসিক তথা- 

গুলি যেরূপ সরল, বল্লাল-চরিতের কথাগুলি তন্রপ সরল নহে। ইহাতে বৃথা বাগাড়ম্বরেরও 

বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। রাম-চরিতে শত শত এঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং 

তাহার সমুদয়গুলিই তাত্রশাসন বা শিলালিপির প্রমাণ দ্বার! সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বল্লাল- 
চরিতে এঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। যাহাঁও ছই একটি আছে, তাহার 

সমর্থনকারী প্রমাণ অগ্ভাবধি কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বল্লাল সেনের একখানি মাত্র 
তাতশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে । সুতরাং অপর পক্ষ যদি এ কথ! বলেন যে, ভবিষাতে আরও 

খোদিতলিপি আবিফার হইলে বল্লাল-চরিতোক্ত প্তিহাসিক ঘটনাগুলির সমর্থন বাহির হইবে, 
তবে স্তাহার্দের কথার উত্তরে বলিতে হয় যে, সমর্থক প্রমাণ আবিফার না হওয়া পর্থ্যস্ত 

বল্লাল-চরিত এঁতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়। গণ্য হওয়া! উচিত নয়। 
রাম-চরিত সমসাময়িক ব্যক্তির লেখনী-প্রস্থত। পক্ষান্তরে বল্লাল-চরিত বল্লালের মৃত্যুর 

প্রায় চারি শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে । অতএব রাম-চরিতের কথ! যেমন করিয়! বিশ্বাস 

কর! যায়, বল্লাল"চরিতের কথ! তেমন করিয়! বিশ্বাস কর! উচিত নয় । অতএব বল্লাল-চরিতের 

ঞ্জোক ছুইটির মূল্য অতি অল্প। বিশেষতঃ বল্লাল-চরিতেও এমন কোন কথা উল্লিখিত 

হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া! বিক্রমপুরকে অনায়াসে রাদদেশে স্থাপিত করা 
চলে। 

প্রাচীন বিক্রমপুর নগর যেখানে অবস্থিত ছিল, নগেন্জ বাবু সেখানে কখনও যান নাই। 
ঙ 
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দমদমার ভিটা হইতে বিক্রমপুরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। এই দমদমার ভিটাতেই বল্লাল 
সেনের শ্রীবিক্রমপুর'জয়স্বন্ধাবাঁর, রাজধানী ব! প্র/সাদ প্রতিঠিত ছিল বলিয়! নগেন্ত্র বাবু প্রমাণ 

করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা হইলে তাত্রশামনাদিতে দেবগ্রামের নাম উল্লিখিত না 

হইয়! বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুব হইতে পাচ মাইল দূরবর্তী দমদমার 
ভিটায় জয়ঙ্কন্ধাবার বা রাজ্ধানীই বা কেন প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল ? নগেন্ত্র বাবু বলিতে 

পারেন যে, বিক্রমপুর সহর দমদমার ভিটা পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহ! হইলে বিক্রমপুর 

ও দমদমার মধাব্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধো কোনও প্রাচীন কীস্তিব নিদর্শন নাই কেন? 

নগেন্ধ বাবু হয় ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুর, কিন্তু রাক্জ বাঁড়া ছিল তাহ! হইতে পাচ 

মাইল দূরবর্তী দমদমায়। কিন্তু পুরাকালে রাজ প্রাদাদ নগরের কেন্ত্রস্থানেই নির্মিত হইত, 
বড় জোর নগর-প্রাসাদের মধ্যেই অবস্থিত থাকিত | নগরের বাহিরে পাচ মাইল দূরে রাঁজ- 
প্রাসাদ, ইহা অশ্রুতপূর্ব। সুতরাং যদি দমদমার ভিট| বল্লালের ভিট! বলিয়াই পরিচিত 

থাকে, তবুও উহা! বল্লাল সেনের রাজধানী, রাজ প্রাসাদ বা! জয়ঙ্কদ্ধাবার হইতে পারে না। 

দমদমার ভিটা ও সাওতার দীঘী হইতে ছুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পধ্যন্ত যে 

সম্প্রসারিত ছিল, তাহ! সত্য বটে এবং এই জাঙ্গাল হয় ত বল্লালসেনেরই নির্মিত। কিন্ত 

তাহ! দ্বার! কি প্রমাণিত হইবে যে, এই জাঙ্গাল যেস্থানে আসিয়াছে, সেই স্থানেই বল্লালের 

রাজধানী প্রতিষিত ছিল? 

নগেন্দ্র বাবু *বিক্রম-তিরস্কত-সাহসাঙ্ক"পদের ব্য।খ্য। করিতে যাইয়৷ দেবগ্রামপতি বিক্রম- 
রাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়! কল্পনা করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাঁজ যে 

সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ কি? এই সাহপাঙ্ক পদ ব্যবহার করিয়! 

গ্রশন্তিকার হয় ত পুরাকালের বিক্রমা্িত্কে অথব! চালুক্য-বংশের সাহসাঙ্ককে বিজয়সেন 

অপেক্ষা থাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাঁজ সম্বন্ধীয় এরূপ কোনও প্রমাণই 

অগ্তাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়৷ শ্বচ্ছন্দে স্তাহাঁকে ভারত-প্রসিদ্ধ 

বিক্রমাদিত্য অথব! চালুক্যবংশীয় সাহসাঙ্ক নৃূপতির সহিত তুলন! কর! যাইতে পারে । সুতরাং 
এ স্কুলে সাহসাঙ্ক পদ দ্বার! দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা! কর! ধায় ন|। 

সাহসাঙ্ক নামে একজন রাজ! ছিলেন; তিনিও বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং 
তাহাকে ছাড়িয়া আমর! ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভৃস্বামীকে কেন ধরিতে যাই ? 

দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ব-বালবলভিপতি বিক্রমরাঁজই যে উজানী, মঙ্গলকোট, অগ্রথীপ প্রভৃতি 
স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা! বিক্রমজিৎ, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। 

দেবগ্রাম-বিক্রমপুর যে বিক্রমরাজ ব| বিক্রমাদিত্যের প্রতিঠিত, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? 

বাঞঙ্ষালার বু স্থানেই ত “জিতের মাঠ* ব| “জিতের পুফরি শী” রহিয়াছে, স্থুতরাং নগেন্্র বাবুর 

যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, তৎসমুদয়ের মছিতই বিক্রমজিৎ নামক এক রাজার ব। 

বহু রাজার স্বতি বিজড়িত রহিয়াছে। 
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দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়। নগেন্ত্র বাবু লিখিতেছেন,-*থর্ীয় ১*ম 

শতাব্দীতে গুড়বমিশ্রের গরুডন্তস্তলিপিতে বণিত হইয়াছে*-_ 

"দেবগ্রামভব৷ ধন্ত। দেবীন্থ তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপ|। 

দেবকীৰ তন্মাদগোপালপ্রিয়কারকমসুত পুরুষোত্তমম্” ॥ 

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমর! বলিতে পারি যে, থুষ্টায় ১০ম শতাব্দীর পুর্ব্ব হইতেই 

দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এইস্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুড়বমিশ্রের 
মাতুল।লয় ছিল বলিয় তাহার গ্রশপ্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন” । 

নগেন্্র বাবুর উদ্ধৃত গ্লে।ক গরুড্তম্তলিপিতে তৃষ্ট হয় না। ১৮৭৪ খৃষ্টানদের এসিয়াটিক 
সৌসাইটির পত্রিকায় গরুড়ন্তস্তলিপির একটি ভ্রমপ্রমাদপুর্ণ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল(১)। 
অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্ণের অধ্যবসায়বলে একটি মুলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে(২), 

কিন্তু তাহাতেও সমুদয় সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল না। পরে গৌড়লেখমালায় একটি বিশুদ্ধ 

পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে(৩)। কিন্ত কি এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, 

কি অদ্যাপক কিলহর্ণের পাঠ অথবা কি গৌড়লেখমালা-ধৃত পাঠ, কোথায়ও নগেন্দর বাবুর 

উদ্ধৃত শ্লে(কটির সব্ধান পাইলাম না। গকুড়ন্তস্তলিপির ১৬শ ও ১৭শ শ্লোকে লিখিত 

আছে ১-- 

“দেবগ্রামভবা তন্ত পত্বী বব্বাভিধাংভবৎ। 

অতুলাচলয়। লক্ষ) সত্য চাপ্য( নপত্য )য়া॥ 

স! দেবকীব তম্মাৎ যশোদয়! স্বীকৃতং পতিং লক্গ্যাঃ। 

গোপাল-প্রয্নকারকমহত পুরুষোত্তমং তনয়ং ॥" 

__গৌড়লেখমালা, ৭৪-৭৫ পৃঃ। 

ইহ! হইতে জান! যায় যে, গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্ত গরুড়ন্তসতলিপি 

হইতেও নগেন্দ্র বাবুর দেবগ্রামের গ্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। বঙ্গদেশে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম 

রহিয়াছে । দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাইলেই যে তাহাকে গুড়বমিশ্রের 

মাতুলালয় বলিয়া পরিচিত করিতে হুইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই ষে 

গুড়বমশ্রের মাতুলালয় ছিল, তাহার প্রমাণ কি? 
নগেন্দ্র বাবু রামচরিতের টাকায় রামপালের সামস্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামাধিপতি বিক্রম- 

০০ 

« বর্ধমানের ইতিকখা--৫৫ পৃষ্ঠ! । 

(১) 0, 4৯, 5535 2874. 52853 356-358. 

(২) £101872000015, 1170108 ৬০1, 11, 02895 161-164. 

(৩) গৌড়লেখমাল। _-৭১-৭৬ পৃষ্ঠা । 
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রাজের (১) নাম উল্লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া সিদ্বাস্ত করিয়াছেন যে, রামচরিতের দেবগ্রামই 

নদীয়। জেলাম্ন অবস্থিত বিক্রমপুরের অনতিদুরবর্তাীঁ দেবগ্রাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়। তিনি বালবলভীকে বাগড়ি বলিয়। নির্দেশ করিয়া- 

ছেন(২)। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অগ্তাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাম- 
চরিতে” বালবলভীর বিবরণ দেখিয়। বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবুল ছিল। হরিবর্্মদেবের 

মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের উড়িষ্যায় ভূবনেশ্বরে আবিষ্কৃত প্রশস্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্ব প্রথম 

দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর-গ্রশস্তি এবং রামচরিত ব্যতীত ভবদেব ভট্ট-বিরচিত 

*প্রায়শ্চিত্-নিরূপণ* ও প্তন্ত্বার্তিকটীক1” নামক গ্রন্থদ্ধয়ে তাহার বালবলভীভূজঙ্গ উপাধিতে 

বাঁলবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে বর্তমান সময়ে দেবগ্রাম নামে বছ গ্রাম 

আছে, জুতরাং দেবগ্রাম বা বালবলভী যে নদীয়! জেলায় অবস্থিত ছিল, এ কথ! নিশ্চয়রূপে 

বলা যাইতে পারে ন1(৩)। যাহা হউক, বালবলভীকে বাঁগড়ি এবং দেবগ্রাম-গ্রতিবদ্ধ- 
বালবলভী-পতি বিক্রমরাঁজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া! লইলেও 

সিদ্ধাত্ত-বারিধি মহাশয়ের যুক্তিই তাহার সিদ্ধান্তের অন্তরায় হইয়! উঠে। কারণ, দেবগ্রাম- 

প্রতিবন্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে অন্ততম ছিলেন। রামপাল 

১০৫৫_-১*৯৭ থুষ্টাগ পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছলেন বলিয়া জানা গিয়াছে(৪)। ম্তরাং 
১*৫৫-_-১*৯৭ খুষ্টাবব মধ্যেই যে দেবগ্রাম-বি ক্রমপুরে রামপালের সামস্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় 

হইয়াছিল, তছিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ১০৫৫_-১*৯৭ থৃষ্টাব্ব মধ্যে যে বিক্রমপুরে 

রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুরে বিজয়টপন, ভোলনর্্া। 
শ্যামলবন্্মা, জাতবর্ম্না, হর্িবন্মনা ও শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি নরপতির স্থান হইতে পারে ন|। 

বিশ্ববূপসেনের মদনপাড়ে তাত্রশাসনোক্ “পৌও, বদ্ধনভুক্তান্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে” 

এবং কেশবসেনের ইদিলপুর তাত্রশাসনোলিখিত “পু গু,বর্ধনভুক্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগ- 

প্রদেশে” প্রভৃতি উক্তিতে বিক্রমপুরের অবস্থান স্পষ্টরূপে নির্দেশিত হইয়াছে । বল! বাহুল্য 

ষে, বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তামত্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ 

সেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, ভোজবন্া, শ্রচন্ত্র ও হরিবন্দীর শ্রাবিক্রমপুর যে অভিন্ন, 
লপপপীপপাসপাসপপপ সপ লে 

(১) “'দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধব নু ধাচক্র বালবালবলভীতরঙ্গ বহ লগলহত্ত প্রশন্তহ্ত্ত বিক্রমে! বিক্রমরাজ£। 

_বাঁমচরিত, ২য় পরিচ্ছেদ, গম গ্লোক, টাকা। 

(২) 7620015 01005 31500 5০9০160 ০৫ 1361)821) ৬০]. 111. 0. 14 বর্ধমানের ইতিকথ!-- 

৫৫ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ( রাজন্ত-কাণ্ড )--১৯৮ পৃষ্ঠ! । 

€৩) বাঙ্গালার ইতিহাস--হীরাখ।লদাস বন্দ্যোপাধা।য়-প্রণীত, ২৬* পৃষ্ঠ।। 

(8) নগেন্্র বাবুর মতে রামপাল ১*৫৭-১*৮৭ খষ্টা্ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু চণ্ডীমৌয়ের 
শিলালিপি তদীয় ৪২ রাজ্যাঞ্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস--রাঁজদ্যকাণ্ত) ২১৬পৃং ও বালালার 

ইতিহাস-প্রীরাখালদান বন্দোপাধ্যার-প্রণীত, ২৬৯ পৃঃ। 



সন ১৩২২ ] ্রীবিক্রমপুর ৬৯ 

তদ্ধিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাম্রশাপনাদিতে এরূপ কোনই কথ! পাওয় যায় না, যাহাতে 

উপরোক্ বিভিন্ন রাজবংশের শ্রীবিক্রমপুর-অয়ন্বন্ধাবারকে পৃথক বলিয়া মনে করিতে হইবে। 

বিশেষতঃ তাত্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর পৌগু,বর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গদেশে (পূর্ববঙ্গ ) অবস্থিত, 
পক্ষান্তরে নগেন্্র বাবুর আবিষ্কৃত দেবগ্রাম-বিক্রমপূর বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত এবং উহা! বাগড়ী 

বা রাটপ্রদেশ-সংস্থ। সুতরাং নগেন্্র বাবুর বিক্রমপুরকে তাত্রশাসনবণিত বিক্রমপুর বলিয়া 

গ্রহণ কর! অসস্ভব। 
ভবদেবভট্রের কুলপ্রশস্তিতে গৌড় ও বগত্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়। উক্ত হইয়াছে । প্রথম 

ভবদেব গৌড়াধিপতির নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন বলিয়। জান! যাঁয়। 

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট (বালবলভীতুজঙ্গ ) বঙ্গরাজ হরিবর্দ্ার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। 

এই ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের রাজ্যলক্ষীর বিশ্রীমসচিৰ মহাঁপাজ ও অব্যর্থ 

সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন(১)। ব্ঙ্গর।জ হরিবন্দদেবও শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতজয়স্কধাবার হইতেই 
তাঅশাসন প্রদান করিয়াছেন(২)। নুতরাং শ্রীবিক্রমপুরকে বঙ্গ ব্যতীত রাঢ় বা বাগড়ীতে 

স্থাপন কর! যায় না । 

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাঅশাসনে ত্রৈলোক্য5ন্ত্রের পুত্র শ্রচন্ত্র পরে বঙ্গরাজ হইয়া 

ছিলেন বলিয়াই রাঁজকবি তাহার পিতাকে “হরিকেল-রাজ.ককুদ-চ্ছত্র-শ্মিতানাং শ্রি়াং 

আধারঃ* রূপে বর্ণন| করিয়াছেন(৩)। এই শ্রীচন্ত্রও শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়স্কদ্ষাবার 

হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। ন্ুতরাঁং শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর-জয়স্বন্ধাবার যে হরিকেল-রাজ্যের 

অন্তর্গত ছিল, তাহার গ্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । শ্রীচন্ত্র রামপালের অনেক পূর্ববর্তী রাজা । 

তিনি রামপালের প্রপিতামহ প্রথম মহীপাঁলদেবের সমসাময়িক। সুতরাং তাঁহার 

তাত্রণাসনে ষে বিক্রমপুরের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই বিক্রমপুর কখনও রামপালের সমসাময়িক 
বিরুমরাজের স্থাপিত বিক্রমপুর হইতে পারে না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীচন্দ্রের 

বিক্রমপুর হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কথ! হইতেছে, এই হরিকেল-রাজ্য 

কোথায়? খুষটীয় একাদশ শতাবীতে প্র।ছুভূতি জৈনাচার্ধ্য হেমচন্দ্র স্থরিকৃত "“অভিধান- 
চিন্তামণি”তে হরিকেল বঙ্গের ( পূর্ববঙ্গের ) প্রাচীন নাম বলিয়! উক্ত হইয়াছে(৪)। খুষটীয় 

সপ্তম শতাবীর শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল-রাজ্যে এক বৎসর বাস 

করিয়াছিলেন। তাহার নির্দেশমতে িনিগ টি 088 অবহিত()। 

(১) বঙ্গের জাতীয় তির ( ব্রাঙ্গণ-কাও, ১ম।ংশ ) ৩*৪-৩১২ পৃঃ। 

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ( ্রাক্গপ-কাও, ২য়াংশ ) ২১৫ পৃঃ। 

(৩) সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৪**-৪১* পৃঃ। 

(৪) “বঙ্গান্ত হরিকেলীয়া'শ-ইতি হেষচন্ত্রঃ 
(৫) ) 19181605015 1-05108 0. 20৮] & হালালার ইতিহাস-্শ্রীর।খালদাস বন্দো।পাধ্যায-প্রণীত, 

২৪৭ পৃঃ। 



৭৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যে হরিকেলীয়ের অন্তর্গত ছিল, এ কথা কিছুতেই বল! যায় না। নগেক্স- 

বাবুর বিক্রমপুর গঙ্গার পুরাতন খাড়ির পশ্চিম দিকে অবস্থিত, সুতরাং এই বিক্রমপুর 
হরিকেলীয় ব| বঙ্গে অবস্থিত হইতে পারে না। 

সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে,_-পপূর্বদিকের অধিপতি বর্মরাজ। 

নিজের পরিত্রাণের জন্ত উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়া রামপালের আরাধন! করিয়া- 

ছিলেন”(১)। বেলাব তাঅশাসনের প্রতিপাদয়িতা ভোজবন্শীকেই এই প্রাগ্দেশীয় বর্মরাজ। 

বলিয়। এ্রতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই ভোজবন্মাও শ্রীবিক্র মপুরসমাবাসিত- 

জয়ঙ্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। ন্ুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সন্ধণাকর নন্দীর 

বাসভূমি অথবা রামপাল ব1 মদনপালদেবের রাজধানী রামাবতী নগরী হইতে ভোজবর্ম্মার 

রাজ্য বা রাজধানী পূর্বদিকে অবশ্থিত ছিল বলিয়াই রাঁজকবি ভোজবন্মীকে প্রাঙ্দেশীয় 

বর্দরাজ। বলিয়। পরিচিত করিয়াছেন! সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয় প্রদ্ানকালে বলিয়াছেন 

ষে, তাহার কুলস্থান পৌগুঃবর্ধনপুরের সহিত প্রতিবন্ধ ছিল) তাহা! পুণ্যভূ ও বৃহস্বটু বণিয়৷ 

পরিচিত ছিল এবং সমগ্র বস্থধামণ্ডুলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বরেন্ত্রীমগুলের তাহাই চুড়ামপি 

ছিল(২)। প্রাচ্যবিগ্থামহার্ণৰ মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস--রাজন্কাণ্ডে করতোয়া 

মাহায্মোর প্রমাণ উল্লেখ করিয়৷ পৌগু,বর্ধনপুর ও বগুড়! জেলান্তর্গত মহাস্থানগড় অভিন্ন 

বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন(৩)। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই পৌগ্,বর্ধনপুরের দক্ষিণ দিকে এবং 

ঢাকা-বিক্রমপুর ইহার পূর্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং ঢাক।-বিক্রমপুরকেই প্রাণ্দেণীয় ভূপতি 

ভোঁজবর্মার জয়ঙ্ন্ধাবার বলিয়। নির্দেশিত করিতে হয়। রামপাল এবং তীয় কনিষ্ঠ পুত্র 

মদনপালের রাজ্যকালে রামাবতী যে গৌড়-রাঁজ্যের রাজধানী ছিল, তাহ! রামচরিত এবং 

মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জান যায়। রামাব্তীর অবস্থান লইয়। মতভেদ রহিয়াছে, 
সন্দেহ নাই। নগেন্জ বাবু বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে 

রামাবতীর অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন(৪)। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের 

মতে রামাবতী সরকার জন্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমামধ্যে অবস্থিত'৫)। রামাবতীর অবস্থান 

গোৌড়মগ্ডলেই হউক বা বগুড়। জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই উভয় স্থানেরই দক্ষিণ 

সবার পপ পপ 1 পর ০ ৮ জা ৮৮. উপ পপ, ৯২ 

(১) “স্বপরিত্র।ণমিমিত্তং পত্যায়; প্রাঙ্গিশীয়েন। 

বরবারণেন ৮ নিজস্যল্দনদানেন বর্শণারাধে ।,--রাম-চরিত, ৩1৪৪ 

(২) “বনুধাশিরোবরেক্রীমণগ্ডলচুড়ামণিঃ কুলস্থানং । 

জ্ীপো ও বর্নপুর প্রতি বন্ধ: পুণ্যতুঃ বৃহতটুঃ 1”__রাম-চরিত, কবি-প্রশস্তি, ১। 
(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্ত-কাণ্ড ), ২৫ পৃঃ । 

(৪) বজ্র জাতীয় ইতিহাস (রাজন্ত-কাও), ২*৯ পৃঃ। 

(৫) বাঙ্গালার ইতিহাস-ঞ্ীরাথালদাস বন্যোপাধ্য য-প্রণীত, ২৭২ পৃঃ। 
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দিকে এবং ঢাঁকা-বিক্রমপুর পূর্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুর-জয়্কন্ধাবার যে ঢাকা- 
বিক্রমপুরেই গ্রতিষ্ঠাপিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

তাত্রশাসন ও সমসাময়িক গ্রস্থাদ্দির আলোচন! করিলে শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্বধ্ধীবারকে ঢাঁকা- 

বিক্রমপুরেই নিঃসন্দেহে স্থাপিত করিতে হইবে। বঙ্গদেশে বিক্রমপুর নামীয় বছ গ্রাম 
রহিয়াছে, সুতরাং কোনও স্থানের নাম বিক্রমপুর অথবা তাহার পার্খববত্তী কোনও স্থানে 

প্রাচীন কীর্তির কিছু নিদর্শন পাঁওয়! গেলেই যে, উহাকে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার বলিয়! 
প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহার কোনই অর্থ নাই। মনে করিলে যাহা! ইচ্ছা, তাহাই বলা 
যাইতে পারে বটে, কিন্তু যাহ! বলা যায়, তাহার যাথার্থা গ্রমাণ করিবার উপায় আছে 

কি না, তাহা পূর্বে ভাবিয়! দেখিলেই ভাল হয়। 

্রীযতীন্দ্রমোহন রাঁয় 





শ্রীবিক্রমপুর 
( প্রতিবাদের উত্তর ) 

কিছু দিন পূর্ব পর্যযস্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেনরাজধানী বিক্রমপুর-জয়্বন্ধাবার পুর্বব- 
বঙ্গেরই কোন স্থানে; আমার নবপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_রাজন্তকাণ্ডে আমার 
সেই পূর্বব-বিশ্বাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে । অনন্তর বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসন ও 

ধোয়ী কবির পবনদুত পাঠ করিয়া আমার সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তৎপরে নদীয়৷ জেলাস্থ 

দেবগ্রাম-বিক্রমপুর পরিদর্শন করিয়া আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়। 

আমি চিরদিন সত্যাবিষারের ভিথারী। নূতন নূতন তন্বাবিষ্কারের ফলে আমাদের ভ্রাস্ত 
বিশ্বাস পরিবর্তন করিতে হইবে, ভ্রান্ত ধারণ! পোষণ করিয়া রাখিলে চলিবে না । বর্ধমানের 
পুস্তিকাঁর সময়াভাবে বিস্তৃত আলোচন! করিবার সুযোগ হয় নাই। পরিষৎ-পত্রিকায় বর্তমান 
্যায় কোন কোন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইলেও বিস্ভৃতভাবে আলোচন! করিবার 

অবকাশ পাই নাই। বিষয়টা নিতান্ত গুরুতর মনে করিয়া! সকল দিক আলোচনা করিয়া 
একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতেছি। ন্ুতরাং আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর যতীন্ত্র বাধুর 

প্রতিবাদ শোভনীয় হইত। তিনি যে যে যুক্তির অবতারণা! করিয়াছেন, আমার প্রবন্ধে 

বিশদভাবে সেই সমুদয়ের আলোচনা করিয়াছি। তবে তিনি যখন আমার প্রবন্ধ গ্রকাশের 

পূর্বেই প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন কএকজন বন্ধুর অনুরোধে অতি সংক্ষেপে তাহার প্রতি- 

বাদের উত্তর দেওয়৷ কর্তব্য বোধ করিতেছি। 

১। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় আনন্দভট্টের বল্লালচরিত-_ একগ্ঠানি পুথি দেখিয়। 

সম্পাদন করেন নাই। ছুইখানি প্রাচীন পুথির মধ্যে একখানি অরঙজেব বাদশাহের মৃত্যুবর্ষে 
ও অপরথানি ১১৯৮ বঙ্গাবের লিপি । ছুইথানি পুথিই বিভিন্ন জেল! হইতে পাওয়া গিয়াছিল। 

শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখবন্ধ পাঠ করিলেই জানিতে পারিতেন। বল্লালচরিত-রচয়িতা আনন্দ- 
ডট্টের পূর্বপুরুষ সুবর্ণগ্রামের নিকটস্থ কাসার গ্রামের অধিবাসী । তাহার বল্লালচরিতের 

শ্লোক হইতে বেশ বুঝা যাঁয় যে, বল্লালসেনের অপর রাজধানী বিক্রমপুর পুর্ববঙ্ধে নে, 
তাহার পূর্ববঙ্গের রাজধানী সুবর্পগ্রাম। 

২। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান দেখিলে ইহা কতকাংশ বঙ্গের এবং কতকাংশ 

রাড়ের অন্তর্গত ছিল বলিয়! মনে হয়, প্রাচীন ন বন্ধীপ সন্বন্ধেও এইরপ। 
৩। বর্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বাগড়ীর মধ্যে। বল! বাহুল্য, গঙ্গা ও পদ্মার 

বৃ্ধীপাংশই ঝাগড়ী নামে পরিচিত। ইছাপ্রাচীন বঙ্গেরই আন্তর্গত। রাঢ় বা বর্ধমানভূক্তির 
ভন্র্গত নহে। 

১ 
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৪। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরকে আমি কোথাও বর্দমানভূক্তির অন্তর্গত বলি নাই। প্রাচীন 
তাত্রশাসন আলোচন! করিলে দেখা যায়, গঙ্গার পশ্চিমকূল হইতে বর্ধমান তৃক্তি এবং পূর্ববকৃল 
হইতে পৌগু,বর্ঘনভূক্তি ধর! হইয়াছে। এ অবস্থায় গঙ্গার পূর্ব্বকৃলে অবস্থিত দ্েবগ্রাম- 
বিক্রমপুর পৌগু,বর্ধনভূক্তির অন্তর্গত হইতেছে। 

€| দেব গ্রাম সম্বন্ধে আমার যাহ বক্তব্য, তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় ৩৪-৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 

হইয়াছে। 
৬। দেবগ্রামের দক্ষিণে ও বিক্রমপুরের উত্তরে দম্দমা নামক স্থানে, যেখানে সাধারণে 

বল্লালের ভিটা ও বল্লালের দীঘি দেখাইয়! থাকে, সেই স্থান হইতেই যখন পূর্ব-দক্ষিণমুখে ও 

পশ্চিম-দক্ষিণমুখে বল্লালসেনের ছুইটী জাঙ্গাল বাহির হইয়া গিয়াছে এবং এখানে সকলেই 
যখন বল্লালের বৃহৎ রাঁজবাটার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তখন এই স্থানে যে বল্লালসেনের একটী 

রাজধানী ছিল, তাহ! কে অস্বীকার করিবে? এই বল্লালের ভিটার তিন মাইল দক্ষিণে 
বর্তমান বিক্রমপুরহাট। প্রাচীন গৌড় ও স্ুবর্ণগ্রাম রাজধানীর আয়তন ৪81৫ ক্রোশ বা 

৮১০ মাইলের অধিক ছিল, প্রাচীন বিক্রমপুরও সেইরূপ ৮১* মাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকাই 
সম্ভব। একপ স্থলে বল্লালের ভিটা! প্রাচীন বিক্রমপুরের মধ্যে ছিল, সন্দেহ নাই। 

৭ দেবগ্রামপ্রতিবন্ধবালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের রাজত্বকালের প্রথমাংশে 

রাজা ছিলেন। তৎপরে তাহার অধিকার যথাক্রমে বর্ম ও সেনবংশের অধিকারভূক্ত 

হইয়াছিল । বর্ম, সেন ও চক্দ্রবংশের তাত্রলেখবপিত বিক্রমপুর অভিন্ন শ্রীচন্্দেবের 
তাত্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী রাধাগোবিন্দবাবু এই তাত্রশাসনের লিপিকাল আলোচন। করিয়া 
লিখিয়াছেন--“বশ্বংশের পর শ্রীচন্দ্রের অভ্যুদয় ।” যেমন কামরূপপতি ভাস্করবর্্মা অল্প- 

কালের জন্ত কর্ণন্থবর্ণ অধিকার করিয়া কর্ণন্থবর্ণ হইতে তাঅশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, 

সেইরূপ চন্ত্রত্বীপপতি শ্রীচন্ত্র অল্প দিনের জন্য হরিকেল অধিকার করিয়া বিক্রমপুর হইতে 

শাসন দান করিয়াছিলেন। ই-চিং খৃষ্টীয় ৭ম শতার্ধীর শেষভাগে চন্দ্রত্বীপের রাজসভায় এক 
বর্ষকাল অবস্থান করেন। তাহার বর্ণনায় পাইতেছি যে, হরিকেল চন্্রত্বীপের পশ্চিমে 

অবস্থিত। এ অবস্থায় তৎকালে হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ পূর্ববঙ্গের মধ্যে গণ্য ছিল না। 

বরাহমিহির খ্ৃ্টীয় ৬ শতাবীতে বঙ্গ ও সমতট ছুইটী ভিন্ন জনপদ বলিয়াই নির্দেশ 
করিয়াছেন । বতীন্দ্র বাবুও তাহার ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন--ঢাক! জেলার দক্ষিণাংশ 

ও ফরিদপুর জেলার পূর্বাংশ লইয়াই সমতট (১৭ পৃঃ) । তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, 

বিশ্বরূপ সেনের তাত্রশাসন অঙ্ুসারে ঢাক জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ 

বিক্রমপুর নামে অভিহিত (ঢাকার ইতিহাস, ১৬ পৃঃ)। দ্মাবার তিনিই প্রমাণ করিয়াছেন 

যে, চাক! জেলার উত্তরাংশ বা অধিকাংশ প্রাগ্জ্যোতিষ বাঁ কামরূপের অন্তর্গত ছিল (৫ পৃ)। 
বঙ্গাধিপ বর্ণ ও সেনবংশের অধিকারতুক্ত হইলে পর ঢাঁকা জেলা বা সমতটগ্রদেশ পূর্ব 
বলিয়া! পরিচিত হুইয়াছিল। সুতরাং ইচিং, বরাহমিহির ও যতীন বাবুর গ্রন্থ হইতেই বুঝিতেছি 
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যে, এখন যাহাঁকে পূর্ববঙ্গ বলে, তাহা প্রাচীন সমতট বা প্রাগ্ঞ্যোতিষের অন্তর্গত ছিল, 
হন্সিকেল বা! প্রাচীন বঙ্গ উহ! হইতে ভিন্ন । শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে রাড ও বরেন্দ্র একত্র গৌড় 
নামে এবং বঙ্গ শ্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে। এই তন্ত্র হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, গঙ্গার 

পূর্বে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশেই প্রাচীন বঙগদেশ। বর্তমান নদীয়া, বশোহর, খুলন! ও ঢাকার 

পূ্ববদক্ষিণাংশ এবং ফরিদপুরের উত্তরপূর্ববাংশ এই বঙ্গের অন্তর্গত। তাই বহু কাল হইতে 
নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ঢাকা ও ফরিদপুরের অধিবাসী রাফ্নবাসীর নিকট “বাঙ্গাল” বলিয়া 
পরিচিত। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বর্তমান নদীয়া জেলার অন্তর্গত, সুতরাং প্রাচীন বঙ্গের 

মধ্যেই হইতেছে । এ অবস্থায় নদীয়া! জেলাস্থ বল্লালসেনের প্রবাদবিজড়িত বিক্রমপুরকে 

বন্দ ও সেনবংশের বিক্রমপুর বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তিকি? এই বিক্রমপুরের মধ্য 

দিয়! বল্লালসেনের জাঙ্গাল অস্ভাপি বিদ্তমান । 

বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্মণসেনের রাপ্রত্বকালের প্রথমাংশে ধে সকল তাত্রণাঁসন প্রদত্ত 

হইয়াছে, তাহাতে বিক্রমপুর-জয়ঙ্কন্ধাবারেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু লক্ষ্ণসেনের রাজত্বের 

শেষাংশে প্রদত্ত তাত্রশাসনে ধার্য্যগ্রাম এবং তৎপুত্র কেশব ও বিশ্বরূপের তাত্রশাসনে 

বিক্রমপুর-জয়ঙ্কন্ধাবারের পরিবর্তে ফন্তগ্রাম-জয়ঙ্কন্ধাবারের উল্লেখ আছে। অথচ কেশব ও 

বিশ্বর্ূপ উভয়ের তাত্রশাসনেই “বিক্রমপুরভাগ” প্রদেশে তূমিদানের কথা আছে। সকলেই 

জানেন, মহন্মদ-ই-বখতিয়ারের নদীয়া-বিজয়ের পর সেনবংশ পুর্ববঙ্গে গিগ্নাই আধিপত্য 

করিতে থাকেন। লক্ষ্ণ্মেন শেষাংশে এবং কেশব ও বিশ্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্বববে 
আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর-জয়ক্কন্ধাবার 

থাকিলে শেষোক্ত সেনরাজগণের তাত্রশাসনে কখনই বিক্রমপুর-জয়ঙ্কন্ধাবারের পরিবর্তে 

ফন্তগ্রাম-জয়ঙ্কন্ধাবারের উল্লেখ থাকিত না। বিশেষতঃ ঢাকার ইতিহাস-লেখক বিক্রমপুর 

পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোন সহর ব৷ গ্রামের অস্তিত্ব দেখাইতে পারেন নাই । 

বিজয়সেন ও বল্লালসেনের তাত্রশাসন এবং লক্ষ্মণসেনের সতাস্থ ধোয়ী কবির “পবনদূত* 
পাঠে মনে হইবে যে, রাষর্দেশেই সেনবংশের পূর্বলীলাস্থলী ; গঙ্গার তীরেই বিজয়সেন, 

বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। এ দেশে ব্রাহ্মণ-কুলীনদিগের বিশ্বাস যে, বল্লালসেন 

তাহার বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই কুপ্াবাধ প্রচার করেন, তাহার কুল-ব্যবস্থায় রায় ও 

বারেন্দ্র, এই ছুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্ম(নিভ হুইয়াছিলেন। যদি পূর্ববঙ্গ হইতে বল্লাল কুল-ব্যবস্থ। 
প্রচার করিতেন, তাহা হইলে রাটীক় ও বারেন্দ্রের সার বঙ্গজ ব্রাহ্মণপমাজেরও একটা স্বতন্ত্র 
শ্রেণীর স্থঙ্টি হইত। বলা বাহুল্য যে, পাটুলী, বেগে, কাটাদীয়া, সাগরদীয়। প্রভৃতি রাটীয় 
আন্ধণদিগের প্রধান সমাদস্থানগুলি আলোচ্য বিক্রমপুরের নিকট। এর সকল সমানস্থান কুল- 

» ব্যবস্থার কালে সম্ভবতঃ নদীয়াজেলাস্থ এই বিক্রমপুর-সমাজের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান- 

অধিকারের পর এ অঞ্চল হুইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পূর্ববঙ্গের যে অংশে গিয়া! বাম করেন, 

তাঁহাই পরে “বিক্রষপুরভাগ” ব বিক্রমপুর পক্পগণ। নামে খ্যাত হইয়া থাবিজ্। কেবল ঢাক। 
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জেলা বলিয়! নহে, এখানকার কতকগুলি লোক সুদূর কাছাড়ে গিয়াঁও বাস করেন, সেখানেও 

তাহাদের বাঁ হইতে একটা স্বতন্ত্র বিক্রমপুর পরগণার+ স্থষ্টি হইয়াছে । যাহা! হউক, 

আজও পুর্বববঙ্গে বিক্রমপুরপরগণার রাটীর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের! পাটুলী প্রতৃতি উক্ত সমাজস্থানের 

নামেই স্ব-স্ব পুর্বপরিচয় দিয়া থাকেন এবং “আদৌ রাঢ়ে ততো! বঙ্গে” বলিয়া! পরিচয় 

দিতেছেন। দেবগ্রামবাঁপী বক্বোবৃদ্ধ শ্রযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ 

গুনিয়াছিলাম যে, বল্লমলসেন যখন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্ণসেন নবন্বীপে 

চলিয়া! যান । সেই সময় পুঞ্রবধূর বিরহব্যঞ্রক শ্লে।ক পাঠ করিয়।! সেই রাত্রিমধ্যে লক্ষ্মণ- 

সেনকে আনিবার জন্ত রাজ। বল্লালসেন কৈবর্তদিগকে আদেশ করেন। কৈবর্তেরা সেই 

রাত্রিমধ্যে লক্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া! দিয়াছিল। তাহাতে সন্ত হইয়! 

বল্লালসেন কৈবর্তদিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গঙ্গাতীরস্থ কৈবর্তগণ জলাচরণীয় 

হইয়াছে; কিন্তু পূর্ববঙ্গ বিক্রমপুর পরগণায় আজও কৈবর্তগণের জল চলে নাই। 

এ অবস্থায় লক্্ণসেন-ঘটিত প্রবাদের মুলে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাহ! যে এই নদীয়া 

জেলার বিক্রমপুরেই হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 

৮। রামচরিতের প্রাগ্দেশীয় বর্মনৃূপতিকে বঙ্গাধিপ ভোঞ্বর্ম1! বলিয়া কখনই স্বীকার 

করা যায় না। পৌও,বদ্ধন ব! রামবতীর পুর্বে তৎকালে প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যই ছিল, সমতট 

বা বঙ্গ ছিল না। আমার কথার প্রতিবাদস্থত্রে তীন্দ্র বাবু যাহাই বলুন, তিনি তাহার ঢাকার 

ইতিহাসে নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (ঢ1* ই" ৫ পৃঃ)। বগ! বাছল্য, খ্াগ-প্যোতিষের 

বর্মনৃপতিই রামচরিতকারের লক্ষ্য। সুতরাং ঢাক।-বিক্রমপুরের মধ্যে বিক্রমপুর-জয়ঙ্কন্ধাবার 

ছিল, তাহার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। আমি স্বত্ব প্রবন্ধে এসধ্ধঙ্ধে সবিস্তর মালোচন। 

করিয়াছি, এখানে স্থানাভাবে বিস্তৃত আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।* 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্থু 

* হতীন্্র বাবুর যুক্তিগুলির সঙ্গে তুলনা করিম! আমার যুক্িগুলি গড়িলে পত্রিকার পঠকগণের বিষয়টী 

বুষিধার দুবিধ! হইবে বলিয়! সংক্ষেপে কেবলমাত্র এই কয়টা কথা প্রকাশ করিলাম ।--লেখক। 



একখানি সত্যপীরের পুথি” 
গ্রন্থারস্তে আছে--"৬রাধাকষ*। তার পর “সত্যনারায়ণের পুস্তক নিক্ষ্যতে ।” 

প্সত্যনারায়ণ-পদে মজাইয়া চিত। 

শ্রীকবিবল্লত গান মধুর সঙ্গীত ॥” 

ইহাতে বুঝ! গেল যে, কবি রাঁধাক্কঞ্চ-তক্ত ছিলেন। তাহার নিজের পরিচয় কিছুই দেন 

নাই। পিতার নাম, বাড়ী কোথায়, কি জাতি, ইহ। গ্রন্থ হইতে পাওয়! যায় না। 

বার বৎসর পূর্বে ভাঁগলপুর কলেজের দর্শন-শান্ত্রাধ্যাপক আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র িংহ 

এম্ এ মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ পাইয়াছিলাম ; তিনি মুশিদাবাদ জেলায় কোনও গ্রামে উহা 

পান। আমার পরমবদ্ধু সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত মৌলবী আবছুল করিমের সাহায্যে উহার 

পাঠোন্কার করিপ্নাছি। গুথিখানি পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা । ১১৬২ সালের লেখা 

অর্থাৎ দেড় শত বৎসরের পূর্বে । কিন্তু এখনও এত পরিষফর আছে যে, প্রথমে দেখিলে মনে 

হয় যে, সহজে পড় যাইবে । কিন্তু ধাহাদিগের বাঙ্গালা পুরাতন অক্ষর পড়া অভ্যাস নাই, 

তাহাদের উহা! পড়! নিতান্ত স্বকঠিন | 
গ্রন্থথানি পড়িলে বুঝা যাগ যে, কবি সংস্কৃত এবং পাঁরসি ভাষ! তাল জানিতেন। গ্রন্থের 

রচনা-চাতুরধ্য ও কবিত্ব-শক্তিও যথেষ্ট আছে। মানুষের মনের দুর্বলতা, দ্বেষ, হিংদ1-_-আবার 

উচ্চ ভাব, ভ্রাতৃপ্রেম ইত্যাদি বর্ণনায় কাব কারিকুরি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের বিশেষত্ব 

এই যে, সত্যনারারণ নাম দিয়া কবি দত্যপীরের পুথি লিখিাছেন। 

আখ্যান 

ইহার আধ্যানাংশ প্রায় অন্ত সত্যপীরের পুখির স্যায়। প্রায় বলিলাম এই জন্ত যে, 

ইহাতে কিছু বিশেষত্ব আছে। সদানন্দ ও বিনোদ সদাগর রাজাজ্ঞায় বাণিজ্য করিতে গেলেন। 

যাইবার সময় ছোট তাই মদনকে তাহাদের স্ত্রী নুমতি ও কুমতির হাতে দিয়া গেলেন। 

যাইবার সময় নদীতে এক অপূর্ব দৃষ্ঠ দেখিলেন। শ্রীমস্ত দেখিয়াছিলেন কমলে কামিনী, 
ইঞ্থীরা দেখিলেন ) 

সদাগরে বিড়গ্কনা করেন খোদায়। 

পাথরের গৌর এক ভাষায় দরিয়ায় ॥ 
মিত্য করে নিত্যকী কীন্নরে গিত গায়। 

রিয়ার বিচেতে অপূর্ব শোতা পায় ॥ 

হর বঙগীয-দাহিত/-পরিষদ্ের ২১শ) ৮ম মাসিক অধিবেশনে গাঠত । 



৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 
সগগছাল পাশির উপরে ভাল্যা দিয়া! । 
চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিম মুখ হর্যা ॥ 

সদাগরেরা যে দেশে গেলেন, সে দেশের রাজাকে এ সংবাদ দিলে, তাহার লোক-জনকে 

এ দৃশ্ত দেখাইতে না পারায় সনাতন প্রথাক্রমে কারাবন্ধ হইলেন । 
এ দিকে সুমতি কুমতি এক তান্ত্রিকের হাতে পড়িয়া তন্ত্রমতে যোগ শিক্ষা আরম্ভ করিল 

এবং অল্প দিনের মধ্যে এমন সিদ্ধি লাভ করিল যে, গাছে চড়িয়া যেখানে সেখানে যাইতে 

পারিত। মদন বালক হইলেও তাহাদের এই কুক্রিয়া লুকাইয়! লুকাইয়' দেশিত। এক 

দ্বেশে এক রাজার মেয়ের খুব ধূমধামে বিবাহ হইতেছিল। সে সদাগরদিগের দেশ হুইতে 
অনেক দূরে। ন্ুমতি কুমতি পরামর্শ করিল, গাছে চড়িয়! সেই দেশে যাইয়া রাজকন্ভার 
্বয়স্বর দেখিবে। পরামর্শ মদনও শুনিল। যে গাছে চড়িক্ন! যাইবে, তাহাতে একটি কোটর 

ছিল। সে তাহাতে লুকাইয়া রহিল। যথাসময়ে সেখানে পৌছিয়! পীরের কৃপায় মদনকে সেই 

রাজকন্া বিবাহ করিল। অত দূর-দেশ হইতে মদন হাটি আসিতে পারিবে না; ন্ৃতরাং 
রাক্রিশেষে রাজকন্তাকে ত্যাগ করিয়া গাছের কোটরে লুকাইন্না থাকিল। মদন, স্মতি ও 

কুমতি বাড়ী ফিরিল। কিন্তু যে রাজকন্তার বিবাহ হইল, সে দেশে প্রাতঃকালে হুলস্থুল পড়িয়া 
গেল। বর খুঁজিয়। পাওয় যায় না। অপর দেশের রাজপুত্রগণ প্রত্যেকে বলিতে লাগিলেন 

ষে, তিনি রাঁজকন্তাকে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ধোপে টিকিল না, রাঁজকন্তার পরীক্ষায় কেহ 
উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না । তাহারা সকলে আপন আপন দেশে ফিরিয়া! গেলেন। রাজকন্তা 

পিতার সাহায্যে ডিঙ্গা সাজাইয়া আপন পতির অন্ুপন্ধানে বাহির হইলেন এবং পীরের 

কুপায় স্বামী পাইলেন। এখন মুসলনান পীর ও তন্ত্র-মতের ঘোর যুদ্ধ। যখন স্ুমতি কুমতি 

দেখিলেন যে, তাহাদের কুক্রিয়া সমস্তই মদন অবগত আছে, তখন তাহাদের ভয় হইল এবং 

মদন-কণ্টককে পথ হইতে সরাইবাঁর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে বিষ প্রয়োগের চেষ্ট। 

হইল, তাহাতে অরুতকার্ধয হইয়৷ তস্ত্রমতে মস্ত্রৌষধির দ্বারা তাহাকে পাখী করিয়! উড়াইয় 

দিল। ও দিকে পীরের কৃপায় সদানন্দ ও বিনোদ কারামুক্ত হইল এবং রাজা তাহাদিগকে সাত 
ডিঙ্গ। ধন-রত্ব দিলেন। বাড়ী যাইবার সমর স্মৃতি কুমতি যে অলঙ্কার চাহিক্াছিলেন, তাহ। 

খরিদ্দ করিলেন এবং মনে পড়িল যে, ভাই মদন একটি সাচান পক্ষী চাহিয়াছিল। অনেক অর্থ 

ব্যয় করিয়! একটি সাচান পক্ষী সংগ্রহ করা হইল। তাহার! বাড়ী আসিয়! শুনিলেন, মদন 

মরিয়! গিয়াছে । তাহার পর মদনের স্ত্রী পীরের কৃপায় পীরের সিঙ্নি দিলেন। সিন্নির 

সরঞ্জাম সামান্ত। 

_ খোদায় বলেন জদি কিছু নাই ঘরে। 

সওয়া মুঠি খুদ আনি দেওন! আমারে ॥ 
সওয়া মুঠি খুদ দিয়া পুর মনোরথ। 

সদা মোর খুদে তুষ্ট গোবিন্দ জেমত॥ 



সন ১৩২২] একখানি সত্যগীরের পুথি ৭৯ 

একিদ। করিয়া তুমি খুদ দেহ মোরে। 

মনের বাঞ্চিত বর দিব গো! তোমারে ॥ 

সওয়! মুঠি খুদ আনি রাজার নন্দিনী । 

একিদায় করে সত্যপীরের সিরিনি ॥ 

তার পর সম্ধাাঝালে হিন্দু-মুস্মান সকলে উপস্থিত হইজেন। নয়া হাঁড়িতে পুরিয়া 

সিঙ্লির মিঠাই রাখা হইল। গীরের কলম। পড়িলে সকলে উঠিয়া সেলাম করিলেন। তখন 
সকলকে সিন বাটিয়া দেওয়! হইল । 

"চাটিয়। থাইল হাত মুছিল শিরে” 

আবার সিন্নির এত মহিমা যে,__ 

ভরমে সিরনি দি জমিনে গিরিবে। 

চাটি খাইলে সে নিয়ত হাসিল হবে ॥ 

অপর এক দিন, সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পুজা এক কি না এবং ইহার সহিত আকবর 

বাদশার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, লিখিব। সত্যনারায়ণের পূজা বাঙ্গাল! দেশে এক সময় 

এত প্রচার হুইয়াছিল যে, প্রত্যেক গ্রামে সংক্রাস্তি ও পুর্ণিমার দিন কাহারও না কাহারও 

বাড়ীতে এই পুজা হইত। এখন কোনও পৃজাই হয় না; স্থৃতরাং সত্যনারায়ণও বাদ 

পড়িয়াছেন। বেহার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত, এমন কি, বোম্বাই অঞ্চলে এখনও এই 
পুজার যথে্ট আদর আছে। 

শ্্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী 





চণীদামের পদাবলী 
“বীরভূমবাসি”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখো- 

পাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখাঁনি সম্পাদন করিয়া- 
ছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে 
বহুদংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিউ করিয়াছেন। 
চণ্তীদীসের এত নুতন পদ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত আর 
কোন সংগ্রহে নাই। বিষ্ভাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু 
চণ্তীদাস খাঁটা বাঙালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য- 
পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ব-সঞ্চিত কৰি 
চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত 
হইল । রাধাকু্ণ-প্রেমলীলা-মাধূর্যয-রসলোলুপ ভক্ত 
জন পরিষদের প্রকাশিত সহআধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ 
বিষ্যাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ 
হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদামের পদাবলীতেও 
তন্রপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য_-সদস্য পক্ষে ২২; 
শাঁখা-পরিষদের দদস্ পক্ষে ২।৯ সাধারণ পক্ষে_৩২। 

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,--২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড, 
বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ-মন্দির, কলিকাত। | 



গন্দরী বলেন,--"কেশরঞ্জন ন| হইলে চুল 
বাধিব ন1।* ম্ুন্দর যুবক বলেন,--“ কেশ- 
রঞ্জন না মাথিলে আমার চুল খারাপ হুইর 
যাইবে ।” যিনি মস্তি আলোড়ন করিয়া 
জীবিকাঁঙ্জন করেন, তিনি বলেন,-__-“মাথ! 
ঠা রাখিতে “কেশরঞ্জন” চাই ।” “কেশ 
রঞ্জনের” কথ! এখন সকলেরই মুখে । কেন 
বলুন দেখি? কারণ--কেশরঞ্জন ভেষর্জ- 
গুণান্বিত, মস্তিফ-ণীতলকারী, মহান্ুগন্ধি, 
মহোপকারী কেণতৈল। কারণ, ইহ! কেশ বুহ্ধি 
করিতে, সুচিক্কণ করিতে, কেশমূলের ক্ষয়সাধন 
নিবুস্তি করিতে অদ্বিতীয় । যে ”কেশরঞ্জনের” 

০7 কথা সকলের মুখে, আপনি কি তাহ! ব্যবহারে 

র্চি (স্সপেশ্ডিও ১:৬০৮ পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন? 

এক শিশ্রি ১২ এক টাক1/ মাশুলাদি।/* পাচ আন1। তিন শিশি ২।৯ ছুই টাকা চারি 
আনা; মাঁগুলাদি।৩/* এগার আনা1। ডজন ন২ নয় টাকা) মাশুলাদি স্বতন্ত্র। 

১। 

| 

| 

৪। 

৫। 

কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা 
অমৃতবলী-কষাঁয়-_সর্ববিধ রক্তদুষ্টি-রোগে একমাত্র প্রতিক্ন্রক মহৌষধ । 
ব্যবহার প্রার্থনীয়। 

অমৃতবলী-কষায়-_দর্ধবিধ অবস্থার কঠোর ব্য।ধিতে, স্বল্প সময়ের মধ্যে ফল- 
প্রদ্ধ এবং হিতকর মহৌষধ। 

-কষায়- সর্ব ধতুতে সেবনীয় সালসা। শীতের সময় ভিন্ন অন্ত: 
সালস! ব্যবহার শিধি নাই-__কিন্তু অমৃতবল্লী শীতে গ্রীন্মে সর্ব খতুতেই সমান ব্যব- 
হার চলে। 

-কষায়-_গায়ের চাকা চাকা দাগ, সর্বাঙ্গব্যাপী কণ্টগ্রদ স্ফোটক, 
গাটের বেদন।, শরীরের ম্যাজম্যাজানি, মাথাধরা, মাথ।থোরা, কার্যে অনিচ্ছ!, দিবা- 
রাত্রি মস্বস্তিবোদ প্রভৃতির প্রতিকারে সিদ্ধচস্ত | 

-কৃষায়--সবন করিলে অতি ক্ষীণ শরীরও কান্তি-পুষ্টি-লা বণ্য- 
সমস্থিত হয়। মেধা ও স্থৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। শরীরের জরাজীর্ণ অবস্থাতে নুতন 
শক্তি, নূতন উৎসাহ আনিয়া দেয়। 

মূল্য প্রতি শিশি ১॥* দেড় টাক1। ভাকমাশুল ও প্যাকিং॥৬/* এগার আন!|। 

বিনামূল্যে ব্যবস্থ। 
£স্বলের রোগিগপের অবস্থা অর্ধ জান।র টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়! পাঠালে, 

ব্যবস্থা পাঠাইয়! থাকি। 
গভর্ণমেন্ট মেডিঙ্গাল ডিপ্রোমাপ্রা্ত 

গল্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের 
আয়ুর্বেদীয় ওষধালয়, 

১৮২ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাত। 
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শ্রীযুক্ত রামেব্্রন্থন্দর ত্রিবেদী-প্রণীত গ্রন্থাবলী 
১। জিজ্ঞাস! 

দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ । হুচী--সুখ ন। হঃখ, সত্য, জগতের 
অস্তিত্ব, সৌন্দর্ধ্যতত, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক ন! 

দুই, অমঙগলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাঁদ, পঞ্চভৃত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত 

জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দধ্য-বৃদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পৃজ। । 
মুল্য ২২ ছুই টাক মাত্র । 

আহ পু ০০০ 

২। কর্ম-কথ। 
সঁচী-_মুক্তির পথ-_বৈরাগ্য-_জীবন ও ধর্ম স্বার্থ ও পরার্থ__ধর্ম-প্রবৃত্তি-_-আচার-- 

ধর্শের প্রমাণ _ধর্শের অনুষ্ঠান__প্রকৃতি-পুজা ধর্মের জয়--যজ্ঞ । মূল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র। 
বিটি 

৩। চরিত-কথ৷ 
হচী- ঈশ্বরচন বিস্কাসাগর--বক্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-_-মহধষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর--. 

অধ্যাপক হেল্মহোল্তজ-_আচাধ্য মক্ষমূলর-_-উমেশচন্দ্র বটব্যাল-_রজনীকাস্ত গুপ্ত (প্রথম ও 
দ্বিতীয় প্রস্তাব ) বলেন্ত্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ॥%০ দশ আন! মাত্র । 

উল্লিখিত তিনথানি গ্রস্থের প্রকাশক- শ্রীঅনুকুলচন্দ্র ঘোষ 
স্কত প্রেস ভিপজিটারী, ৩* কর্ণওয়ালিস্ স্ত্রী, কলিকাত1। 

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
হচী- সৌর জগতের উতপত্তি-_আকাশ-তরঙ্গ-_পৃথিবীর বয়স -জ্ঞানের সীমানা-- 

প্রারকত ৃষ্টি-_প্রক্কতির মুঙি_-পরমাণু- মৃত্যু প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)-_- 
আধ্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১২ এক টাক] মাত্র। 

প্রকাশক_-এস্ কে লাহুড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ট্রাট, কলিকাতা । 

৫। এঁতরেয় ত্রাক্মণ (বঙ্গানুবাদ ) 

টাক ও পরিশিষ্ট সমেত শারদীয় পুজ1 পত্যস্ত সাধারণের পক্ষে --৩২, সদস্য পক্ষে_-২।*, 
ষুল্যের বিশেষ বিবরণ অন্তত্র দ্রষ্টব্য । 

প্রকাশক-_বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ । 

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ 
্রাঙ্গণাধর্ম ও হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ;ও খ্রীন্টীয় ধর্মের সম্পর্ক 

সম্বন্ধে রামেন্্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ কর্তৃক 
সঙ্কলিত হুইয়াছে। মূল্য ১।* দেড় টাক! মাজ। 
প্রকাশক-গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনৃস্ ২*১ কর্ণওয়ালিস্ ইট, কলিকাত্|। 



দেশীয় শিল্পের চরমোতুকর্ষ ! 

ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাকুরীর সাবান 

98157780$98৮85085 ০ 998880414. ০44,০া&, গুণে, সৌরভে 
্ ও 

স্থায়িত্বে 

অতুলনীয় 

কীট অটে! কছিনুর ১ বাক্স (৩ খানা) *** ১॥৯ 

লি বু ৪ এ 10৮5 

সপ ৬২১ গেসমিন (যুট) »এ » ১** 1৮5 

46 £48846৭ ০৮ সিএনাাত য় *.. ৮ ০0৮ 
আসি: গোলাপ ১ ভা 4 শট 

ওরিয়েপ্টাল সোপ ফ্যাক্টুরী, 
গোয়াবাগান, কলিকাতা । 

টেলিগ্রাম $--৭কৌন্তভ*, কলিকাত।। 

যরুৎ, ল্লীহা, ম্যালেরিয়া স্বরে ও প্লেগে 
1390]1৮ 1155 (9910011)0 ()01171119  19,0191)5 01, 1০801) 10০06৮19 ০0? 

100. 77102 129 485, 8201), 
[38011211258 (61)011)9 00017711)6 11201991)3 61. 29801) 109669 ০01 

100. 17196 19. 1 98.01), 
13801)7211275 4006 81156079001 06৮9195 11919719) 11)0 06028, 06০. 

17106 1০, ] 68,010. 
13801181195 4১056. 11118 101 112121129০7) [0006172896০ 

[১009 79. 1 6801). 
13261811958 11:01010 11119 001 1919 [9601)19 & 09:03 101981000মাঃ 

[১7106 4৪ 1-8 85, 9801), 
13801121123 11001) 2০৮09: 101 1১165051175 0:5600. 19109 4 ৪৪, 

68,010, 
1390115911218 131100৭0110) 01116109116 001 11100 0100১ 10110191 1601) 96০, 

21106 4 9৪. ০০০1), 
14011 06 7৫৫ 7707 ০1 07621575. £% 17১50801768 ০? 7701 

202. এ 5 2899651572115 89205 & 00. 13৮৫. 
০. ০0111, 18 030910109,5, 

15150288710 -80508555:- 40005097 88011558115 10808151 
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৪১ খানি চিত্র এবং ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ-নম্বলিত 

(র়েণেলের ৩ খানি ম্যাপ সমেত ) 

ঢাকার ইতিহাস 
ও হু হুড 

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়-প্রণীত 

৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 

মূল্য__ উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩॥০ টাকা মাত্র । 
মাননীয় ডিরেক্টর বাহাহুর কর্তৃক এই গ্রন্থথানি ঢাক, রাঁজসাহী এবং চট্টগ্রাম-বিভাগের 

কলেজ এবং ইংরাজী ও বাঙ্গাল! স্কুল-সমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তকরূপে নির্ধারিত 
হইয়াছে । (5100 08109169 0859109, 08660. (09 27৮) 4008৮, 1918) 

879179,2288,15018,687258,5 28:9,:5, 21:8,88,0. 518,9৮2) 11. 4.0. 1, 10৮ 

জগ ক ০18 010 85086010017 110097631116 0110) ক গ ক 09961/68 61)00107809106100 

101) 8]] 1381002119 11189768090 11) 171186010,” কক 

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ--* * * "্স্থখানি সর্বাঙ্গনন্দর 
হইয়াছে, দ্বাবিংশ অধ্যায় * * * বঙ্গবাসী মাত্রেরই পাঠ কর! অবশ্য কর্তব্য ।” 

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রহুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ_"এইন্সপ গ্রস্থের প্রচার ও আদর 

দেখিলে আমি কতকট।! স্পঞ্ধিত হইব যে, আমার জীবন-স্বপ্র অস্ততঃ আংশিক সফলতা লাত 

করিয়াছে” &% * গ। 

শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার এম্ এ»_-“এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে * * * ঢাকার 

_ ইতিহাসকে অনেক বিষয়ে আদর্শস্থানে স্থাপিত করা যাইতে পারে” * * *%। 

প্রাচ্যবিষ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্গু-_*পূর্ববঙ্গের যতগুলি ইতিহাস 
প্রকাশিত হইয়াছে, আপমার গ্রন্থখানি তন্মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে--এ কথা আমরা 

:সুস্তকণ্ঠে বলিতে পারি” * * *। 

প্রাপ্তিস্থান £_গুকুদাদ লাইব্রেরী, আগুতোষ লাইব্রেরী, মদ্ুমদার লাইব্রেরি, 
ভষ্টীচার্ধ্য এও সন্, অতুল লাইব্রেরী প্রস্ভৃতি কলিকাতা ও ঢাকার গ্রধান প্রধান পুস্তকালয়। 
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ম্যালেরিয়ার সদ্য ফলপ্রদ ওঁষধ-_ 

“ম্যালেরিল” 

ইহ! সেবনে সর্বপ্রকার ম্যালেরিয়া! জর, কুইনাইনের আটকান অরঃ লীহা ও বর ৎ-সংযুক্ত 

জর, কম্পজর, পালাজর প্রভৃতি অচিরে আরোগ্য হয়। ফ্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে ইহ! 

সকলেরই ঘরে রাখা কর্তব্য। আমাদের ম্যালেরিল ট্যাবলেট-আকারে প্রস্তুত, স্থৃতরাং 

ডাকে পাঠান সুবিধাজনক ও খাইতেও কোনরূপ কষ্ট নাই। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে 

ম্যালেরিয়।৷ আক্রমণের ভয় থাকে না। মুল্য ২৫ ট্যাবলেট %* আন, ১৯ ট্যাবলেট ২*। 

“ুলঞের তরল সার” 

সর্ববিধ ম্যালেরিয়া জরে ইহ! অব্যর্থ উধধ। ইহা সেবনে শরীরে বল ও অগ্নির দীপ্তি 

ইয়। আমাদের পছাতিমের তরল সারের” সহিত মিশ্রিত করিয়! সেবন করিলে ম্যালেরিয়! 

জরে কুইনাইন ব্যবহারের আবহক হয় না। ইহা সেবনে অসংখ্য রোগী মৃত্যুমুখ হইতে 

ফিরিয়া পূর্বন্থাস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন । মূল্য প্রতি শিশি ১২ টাকা । 

“যমানি জল সার” 
আমাদের যমানি জলসারের গুণ সর্ধজনবিদিত। আমরাই ইহার আদি প্রবর্তক। 

ইহ! সেবনে অগ্নিমান্যয, অজীর্ণ, অল্প, উদরাময়, পেটফাঁপা ও অক্ষুধাজনিত বাবতীয় রোগ 

সত্বর বিন হয়। পেট ফাঁপিলে বা অনীর্ণ হইলে একমাত্রা সেবনেই আগত প্রতিকার হুয়। 

ধাহার৷ নানাগ্রকার ওষধ ব্যবহারে হতাশ হইয়াছেন, তাহারা একবার আমাদের এই 
বমানি জলসার ব্যবহার করিককষলু প্রত্যক্ষ করুন। মূল্য গ্রুতি শিশি ॥* আনা । 

£ (১.৮ 

বেঙ্গল কোঁমক্যাল এও 
০৮150810 05515 

কলিকাতা 
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শিক্ষা ও স্বাস্থ্য 
সাধারণ শিক্ষ। ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক মাসিক পত্র 

সম্পাদক--ভ্রীঅতুলচন্দ্র মেন এম্ এ, বি এল্ 
গত বৈশাখ মান হইতে তৃতীয় বৎসর চলিতেছে । ভারতীয় ইতিহাস, ভৌগোলিক বৃতাস্ত, 

জীবনচরিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শারীরবিগ্ঠা, স্থাস্থ্যতত্ব, রোগ প্রতিষেধ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় 

বিষয়ে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে । প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় । 

স্কুল-কলেজের ছাত্র ও শিক্ষিত মহিলাবুন্দ এই পত্রিক। পাঠে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রভূত 
জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন । জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা এবং স্থাস্থ্যব্ষিয়ক জ্ঞান 

প্রচারই এই পত্তিকার উদ্দেন্ঠ । কাঁষেই সাধারণের সহানুভূতি প্রীর্থনীয়। 

অগ্রিম বাধিক মূল্য সডাক ১২ এক টাক! মাত্র। /* এক আনার টিকেট পাঠাইলে 
নমুন! প্রেরিত হয়। ১৩২১ ও ১৩২২ সালের “শিক্ষা! ও স্বাস্থ্য” বহু প্রয়েজিনীর় প্রবন্ধে পুর্ণ । 
মূল্য গ্রতি সেট ॥* আনা মাত্র । 

১৫৫।৪ বৌবাঁজার গ্ত্রীট, কলিকাতা । 

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী 
পত্রিকার মলাটে তৃতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর তালিকা ব্যতীত নিম্নলিখিত পুম্তক- 

গুলিও সাহিত্য-পরিষৎ- কাধ্যালয়ে পাওয়! যায়। 

১। কবি হেমচন্দ্র (সাঁচত্র)-__বঙ্গের স্থবিখ্যাত লেখক প্রযুক্ত অক্ষয়চন্্র সরকার 
মহাশয় কৃত কবিবর হেমচন্ত্র বন্য্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা । প্রবীণ ও প্রাচীন 

সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সািত্যে পরম আগ্রছে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, 

কাপড়ের মলাটে বাধাই, মূল্য ॥%* দশ আন 

২ বিদ্যাপতির পদ্ীবলী--সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ ৭ । এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত 

সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের বায়ে ও নগেন্ত্র বাবুর সম্পাদকণ্ায় পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 

হইয়াছে। ইহার ৬* পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্বাচন 

আলোচন! ইত্যাদি বিষয়ের বৃহ গবেষণার মীমাংসা! আছে। এততিন্ন রাধারুফ্চ-বিষয়ক ৮৪০টি 

পদ, হুরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ 

' ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২) মূলা ৫. পাঁচ টাকা । পরিষদের সদস্যপক্ষে ৪২ চারি টাকা । 
শু | গো রপদতরঙ্জিণী__লম্পাদক পণ্ডিত জগঘদ্ধু ভদ্র-__-এই প্রকাও গ্রন্থে 

শ্রীচৈতন্ত সব্বন্ধে প্রার দেড় হাজার প্রাচীন পদ সম্কপিত হইয়াছে । এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত 

পদকর্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী 



[৮ ] 
“হত ভূমিকার এ সকল পদকর্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়্াছে। এ ভূমিকায় বৈষ্ণব সাহিত্যের 
ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া! যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শবের অর্থসহ নির্ঘণ্ট আছে। 
পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ২২ ছুই টাকা, কিছু দিনের জন্ত মকলকেই ১২ টাকা মূলো দেওয়া হইবে। 

&৪। পীতান্বর দাসের রসমঞ্জরী- শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ-সম্পাদিত। মূল্য 
1%* আনা। সদস্যগণের পক্ষে ।* € চারি ) আন!। 

৫। মায়াপুরী- শ্রীযুক্ত রামেজরনুন্দর় ক্রিবেদী এম্ এ-গ্রলীত। মূল্য।* চারি আনা, 
সদস্যপক্ষে %* ছুই আনা1। 

৬। বোধিসজাবদানকল্পলতা (য় থণ্ড)--শরযুক্ত শরচ্চন্্র দাদ রায় ৰাহাছুর 

সি রর ই কর্তৃক অনুদিত। মুল্য পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে ॥০ আনা ও সাধারণের পক্ষে 
১২ টাকা। 

- ৭ সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রম- স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ ব্যাদ-সংগৃহীত। ভারতীয় প্রাচীন 
সঙ্গীতশান্ত্লোচন! ও নান! প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান-সংগ্রহ। 

আকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজী, ৭০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫২ টাকা। 

৮। প্রাচীন পুির বিবরণ, ১ম ও ২য় ভাগ -শ্রীযুক মুন্সী আবছল করিম 
সঙ্কলিত। মূল্য সদস্যপক্ষে বখাক্রমে 1/* পাঁচ আনা ও ।5 চারি আন! মাত্র। সাধারণ- 

পক্ষে ।%০ আনা ও 1 আনা। 

নিন্নলিখিত পুস্তকগুলির মুদ্রাঙ্কণ প্রায় শেষ হুইল, শীঘ্রই বাহির হইবে। 
৯। সত্যনারায়ণের পুথি-- শ্ীকবিবল্নভ-গ্রণীত )--শ্রীযুক্ত *মুন্সী আবদুল. 

করিম সম্পািত। 

১০। বোধিসত্বাবদানকল্পলতা, £র্থ খণ্ড। 

প্রাচীনপুথি ক্রয় 
বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষত্ কৃণ্ডিবাপের রামায়ণ, কাশীরাঁম দাসের মহাভারত ও 

মুকুন্দরাম কবিকস্কণ চণ্তীর প্রাচীন পুথি ক্রয় করিবেন। যাঁহাদের ঘরে ২৫০ বৎসর 
বা তদুর্ধকালের প্রাচীন এ সকল পুথি আছে, তাহারা পুধির সন-তারিখ, পুথি- 
লেখকের নাম-ঠিকানা এবং পুথির পাতার পরিমাণ জানাইলে, পরিষ উহা উপযুক্ত 
মূল্যে ক্রয় করিবেন। সত্বর নিম্মোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন। তবে ধাঁহারা পুথি- 
বিক্রয় পাপবোধে, পুথিদান পুণ্যবোধে, মাতৃভাষার প্রতি কর্তব্যবোধে এরূপ পুথি 
বা অন্যান্য পুথি পরিষতকে বিনামূল্যে দান করিতে চাহিবেন, তাহাদের নাম ও দান, 
পরিষদের মাসিক সভায় এবং সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতাসহকারে বিঘোধিত হুইবে। 

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 
সহকারী সম্পাদক-সবলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 



উপহার! উপহার ! উপহার 

(শক বৃন্ধাবিদ্যার (গণ) 
ভর 

নৃতন বা ১৩২২ সালের ( ধ্থ বর্ষের) গ্রাহকদিগকে 

জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত অভাবনীয় উপহার !!! 
ব্রহ্মবিদ্যা--শীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম এ, বি এল এবং রায় শ্রীযুক বাবু পৃেন্দু 

নারারণ সিংহ এম এ, বি এল বাহাছুর কর্তৃক সম্পার্দিত। 

্রহ্মবিষ্ঠা _-বাঙ্গালার বিশিষ্ট দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, ভক্ত ও জ্ঞানী, সংসারে অবস্থিত 

কর্মী ও সংসার ত্যাগী সন্ন্যানী কর্তৃক লিখিত। | 
ইহাতে এ বৎসর কি কি গিয়াছে দেখুন,_ 

১। ভক্ত ও ভাবুকের অতি উপাদের, সম্পাদক রায় শ্রীুজ বাবু পূর্ণেন্থুনার়ায়? সিংহ এম 
এ, বি এল বছাহরের অমিয় লেখনী-প্রহ্থত, সর্বজন কর্তৃক ও বিবিধ সংবাদ পত্র ও মানিকে 

বিশেষ গ্রশংসিত-__“শ্রীপ্রীচৈতন্য কথা” । 
২। শাস্ত্র ও দর্শনের প্রকৃত মন্দ পিপান্থর অতি আদরের, সম্পান্বক শ্রীযুক্ত বাবু হীরের 

নাথ দত্ত এম এ, বি এল মহাশয়ের গভীর গবেষণ! ও শাস্ত্র চর্চার ফল-্ন্বয়ূপ, সকলের অবনত 

পাঠা--“উপনিষদে জীব ও জড়তত্ব* । হীরেন্্র বাবুর “উপনিষদ-_ব্র্গতত্ব”" পাঠ 
করিয়া বাঙ্গালি পাঠক যে পুস্তকের আশায় এতদিন অপেক্ষা কর্সিতেছিলেন, তাহাই ব্রন্মবি্া 
স-পত্রিকাঁয় মাসে মাসে ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে । 

৩। শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষাল এম এ, বি এল, সরন্বতী, কাৰ্যতীর্থ,বিস্তাতৃষণ, 
ভারতী প্রণীত বঙ্গভাষায় ছুশ্রাপ্য, “বেদাস্ত পরিভাষার” ব্যাথ্য। ও আলোচনা । 

৪। বঙ্গভাষায় হশ্রাপ্য, দীর্শনিকের আকাজ্ষিত, পগ্ডিতপ্রবর় শ্রীযুক্ত ফণিভৃষণ 
তর্কবাগীপ প্রণীত ভার দর্শনের “বাতস্যায়ন ভাষ্য», অস্থবাদঃ ব্যাখ্য। ও আলোচন।। 

€। যোগধর্ঘানথসারী স্বামী পূর্ণানন্দ বঙ্গচারী কর্তৃক মধুর ভাবে লিখিত-_-সরল যোগ 

,সাধন। | ূ 
৬। পরহিতব্রতপরাযণ, কর্ণি-সনন্যাসী শ্রীমৎ জানানন্ স্বামী রত ব্যাথ্য। সম্বিত মুমু্কুর 

আদরের, বদদেশে ছুপ্রাপ্য প্রসিদ্ধ “জীবন্মুক্তি বিবেক । 
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৭1 ধীহায় চি্তাশৃকতি বৃদ্ধি ও সংযম করিতে ইচ্ছ। করেন, তীহাদিগের অবস্ঠপাঠ্য গ্মার্গয়'+ 

ও *পরলোক” আদির.গ্রনু্তা গ্রীযু্ মাধনলাল রাগ্ন চৌধুরী প্রণীত--“চিত্তবল, ইহার 
সংযম ও সংস্কার (5, 135521)51)0821700%/61 15 ০০0০1 20 ০9105.) 

৮। প্পাগলের প্রলাপ,” পস্ততি কুস্থমাগ্লি* ইত্যাদি পুস্তকের রচিত! ভাবুফ কৰি 

জীবুক্ত গোবিন্লাল বন্দোপাধ্যায় প্রবীত, গভীর উপাদের পদ্ভ-গন্ধ--"প্রাণের কথা”। 

এতক্বতিরিক্ত ইহাতে দার্শনিক শ্রীযুক্ত আচার্ধয ডাক্তার পি, কে, রায় ভি এস্ সি, পি এচ. 

ডি, শ্রীযুক্ত বাবু খগেজ্নাথ মিত্র এম এ, পণ্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্ত্ 
বিভাতৃষণ, দর্শনাচার্ধ্য মহামহোপাধ্যায় উযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ, অধ্যাপক শযুক্ বাবু 

মন্মথ মোহন বনু, এম এ, পণ্ডিত প্রসন্ন কুমার বেদাস্ততীর্ঘ, বিস্তালঙ্কার, কাক্াতীর্ঘ, বেদাস্তভূষণ 

বিভ্ভাবিনোষ, সাংখ্যরত্ব, শীযুক্ত-বাবু দেবেন্্রবিজয় বন্ধ এম এ, বি এল, পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত 
ছর্গীচরণ সাধ্ধা-বেদাস্ত-তীর্ঘথ ইত্যাদি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, ভাবুক ও দার্শনিকগণ ইহাতে 
লিখিতেছেন। 

এহেন নূতন ধরণের উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা! তিন বংসর যাবৎ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত 
হইতেছে। ইহার আকার রয়েল ৮ পেজি সাইজের এন্টিক কাগজে পরিপাটারূপে মুক্রিত 
হইয়া থাকে । ইহার কাগজ, মুদ্রণ প্রস্ভৃতির ব্যয় হিসাব করিলে ইহার অগ্রিক বার্ধিক মূল্য 
মাশুল সমেত ২।* আড়াই টাকা! অতীব ম্থলভ বোধ হইবে। কারণ, পঞ্জিক। প্রতিমাসে 
পাঠাইবার ডাকমাগুল €১০ অর্থাৎ বৎসরে 1%* ছয় আনা আমাদিগকে দিতে হয়) ম্থৃতরাং 
মূল্য্বয্ূপ মাত্র ২৮* আমরা বাস্তবিক প্রাপ্ত হইব। ইহার উপর আমরা আরও স্থলে 
আগামী বৎসরে পত্রিক' প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি ।-. 

যে সকল পুরাতন বানৃতন গ্রাহক আগামী ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে 
ইহার অগ্রিম বাষিক মূল্য প্রদান করিবেন, তীহার! ডাকমান্থল সমেত যোট, 
২২ ছুই টাকা অর্থাৎ পৃর্বববৎ মূল্যেই পাইবেন । অধিকস্ত নি়লিখিত পু্তকগুলি 
অপেক্ষান্কত অর মূল্যে পাইতে পারিবেন । কিন্তু ধাহার! আবাড় বা তৎপরে যে ফোন মাসে 
মূল্য দিবেন, তাহারা আর উক্ত মূল্যে পাইবেন ন!) তাহাদিগকে ২॥* আড়াই টাক দিতে 
হইবে । 

বাহায়! বর্তমান বৎসরের অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষের সমস্ত এব্রঙ্ধবিস্ত।” লইতে ইচ্ছা! করিবেন 
তাহারাও উক্ত আগামী জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত ২২ ই টাকা মুলে পাঁইবেন। 
তৎপরে ২৪০ আড়াই টাঁক। তীহার্বিগকে দিতে হইবে । 

শ্রীবাণীনাথ নন্দী--কার্ধ্যধ্যক্ষ। 
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১৩২২ সালের ব্রক্মবিগ্ভার গ্রাহকগণকে 

উপহার ! উপহার !! উপহার !! 
এরুপ সুন্দর ও স্থলভ এবং চিস্তাশীল প্রবদ্ধপুর্গ মাসিক পত্রিকার প্রতে)ক নূতন গ্রাহককে 

অর্থাৎ যাহার! ১৩২২ সালের বা বঙ্গবিগ্ার ৪র্থ বর্ষের গ্রাহক হইবেন, তাহাদিগকে এখন হইতে 

আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি অবধি নিয়লিখিত পুম্তকগুলি নির্ধারিত মূল্য 
অপেক্ষ! অন মূল্য গ্র্দান করা হইবে। বে সমস্ত মৃতন গ্রাহক ব৷ ব্রহ্মবিদ্যার ৪র্ঘ 
বর্ষের বা ১৩২২ সালের গ্রাহক পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের অহ্িম বাধিক মূলা ২২ ছুই টাক! 

এক্ষণ হইতে জ্যেষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির মধ্যে আমাদিগকে পাঠাইয়! দিবেন, তাহাদিগকে 
নিন্ন তালিকাভুক্ত পৃস্তকগুলি নিম্ন নির্ধারিত অল্প মূল্যে দেওয়! যাইবে। তীহারা ইচ্ছ! করিলে, 
্র্মবিভার ৪র্থ বর্ষের সূল্য ২২ ছুই টাক! অভিপ্রেত পুস্তক গুলির মূল্য এবং সেগুলি পাঠাইবার 
ডাকমাগ্ডুল ও তি, পি কমিশন সমস্ত যোগ করিয়! ভি, পি পাঠাইতেও আদেশ করিতে পারেন। 
্রক্ষবিভার ওর্থ বর্ষের অগ্রিম বার্ধিক মূল্য ২২ ছই টাকা পূর্বে না পাঠাইলে কেহই 
উপহার পুস্তক পাইবেন ন!। 

পত্র লিখিবার ঠিকানা $--দি হোয়াইট লোটাস্ পাবলিসিং কোং--81৩/ কলেজ স্কোয়ার, 
বহবাজার পোষ্ট) কলিকাতা । 

স্থলভ মুল্যে উপহার দিবার 

পুস্তকের তালিকা__ 

১। প্রজ্ঞাপারমিত। সুত্র ( বৌদ্ধ ধর্মের অদ্বিতীয় গ্রন্থের অনয়মুখী টীকা, টীননী ও 
প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ )--”১ স্থলে &* আনা। 

০০১০ 009 0015 0০০1: %1]1 21509 10610 6106 152] 58617:613 ০1 615 25110 

7096১ 1001 01019 2) 00610 06750102112 06610000 2 5৮1 £0ঠা। ০৪৮ 
070০ 09 £15126 00210 2 102005 12020051 1010 0215 ছা) 00205206 156 
7085560 ০0 ০6)615 ৮11১0 215 01 161821905 66100061200 606 086 10 10255 00 

75 £85050 16:00 806215 01 50816021 1116--410005 95551 75৮00, 

(২)। শ্শ্রীবুক্ত কিশোদীমোহন বাবু আমাদের দেশের শিক্ষিতবৃন্দের একটি চিন্তামোতঃ 
প্রবর্তন করিয়াছেন/”-_মহামহোপাধ্যাক্স প্রমথ নাধ তর্কতৃষপ। 

(৩)। +****বহু তথ্যের সমাবেশ থাকিলেও, উহা এমন স্ছপাঠ্য হইয়াছে যে, পাঠ 
করিতে আরস্ত করিলে শেষ না করিয়া! থাক! যায় না।....**৮,সউদ্বোধন । র 

(8)1,**হিন্ছু বৌদ্ধ মহামিলনের শর তিনি জা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হৃত্িত 
8০ | ৮৮ ধর্ম বিল্লব কালে এইরূপ গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের 'আবির্ভীষ গৌরবের বিষয় 1... 
“স্পা ধ্যনদপণ । 
্ (| “এভাদৃশ গ্রন্থ গ্রচার দ্বারা এ পথ (হিন্ুধর্থের ওঁ বৌদ্ধধর্শের মিলনের ) পরিস্কত 

২। মার্গত্রয় বা কর্ম, জান ও ভক্তি-মার্গ। যৃজ্য ৮* স্থলে ।১* আনা । 
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শ্রীতী আনি বেসান্তের পুস্তক (115, 4১05 85880091765 80৮৪ 
অবলম্বনে লিখিত। 

“**জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে “মার্থজয়” একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে।” : 
4০116 15805058685 675 2960০7 15 0111577665117 51070016, ৮015115 1715 

82128003500 10627 075 9620009 01 5125600 80010107105 6005 2৮0০৮ 
45217 07055610729016 9961100796০ 76 87650310০01 01৩ ৮0765 

7611810905 (66111)09%---11)012,0 [11000 এ | 
৩। শিক্ষা না সেবা 1- প্রধুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল ক্কত)--1% স্থলে ।১* 
(শ্রীযুক্ত জে কৃষ্ণমুর্তি কৃত বিখ্যাত ঢ:0002007. ৪5 56158০৩ পুস্তকের অনুবাদ )। 
+০০০13900 [311900120901) 1996৮ 1085 0025 2৪, 01901710055 521580০5৮০6) 

095856 0€ 500086101) 09 0127817505৮ 01505051560 ৮০010611012 
11100 

40380 [71051101855 100৮6,05551555 05 00201501211 105755650 

10 055 50008010101 059 01911016001 0015 ০9009 ৮1105 20000 5800106 

“হারা বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার বা! পরিবর্তন করিতে চাহেন, আমরা তাহাদিগকে 
এই পুস্তক পাঠ করিতো?অন্থুরোধ করি ।”-_হিতবাদী । 

৪। সাংখ্যকারিকা ।--৪%* স্থলে ১* | : | 
মূল ভাষা, টাক! ও বাঙ্গালা অনুবাদ এবং কোলজ্রুক সাহ্বক্কৃত ইংরাজী অনুবাদ ও 

উইলসন্ সাহেবরুত -গীড়পাদ ভাষ্যের ইংরাজী অন্থবাদ ও ব্যাখ্যা। 
৫। উপনিষদূ-_ 
সূল, ব্যাখ্যা, টীকা! ও বঙ্গানুবাদ সহ সিদ্ধান্ত বাচম্পতি ৬গ্তামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত। 
টাকাখানি শাঙ্করভাষা, দক্ষিণদেশীয় শ্রীধুক রাঘবেন্্র ষতি বিরচিত ভাষ্য, উপনিষৎ খণ্ডার্থ ও 

পৃজ্যপাদ শ্রীল জীবগোস্বামী ক্কৃত যট্সন্দর্ভ ও সর্কসম্বাদিনী প্রস্ৃতি গ্রঙ্ হইতে সঙ্কলিত 

হইয়াছে । জ্ঞানী__ভক্ত যে ভাবে উপনিষদ দেখেন ইহা সেই ভাবে রচিত। ইহাই ইছার 

গা কেন, কঠ (8*) ; প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাওুক্য (*)) তরে, তৈত্ভিরীয়, শ্বেতাখতর(8০) ) 

কৌবিতকী (*)-- এই দশখানির উপনিষদ একত্রে লইলে-_-২* স্থলে ১৮০ । | 
৬। আধ্যাত্মিক গ্রস্থাবলী-_ ৃ 

(ক) সদ্গুর ও শিষা ** 
(খ) প্রক্কত দীক্ষা *%০ 

. (গ) প্রকৃত আধ্যাত্মিকত 1/০ 
(শ্রীমতী আনি বেপান্ত (1015, ১0015 0365806) লিখিত “1681165 01 (১৩ 

[005662”? অবলম্বনে রচিত |) 

(ৎ) ধর্মজীবন ও ভক্তি &* 
€ প্ীনতী আনি বেসাস্তের 7০৮০০) ৪,900 51010421115” পুস্তকের অগ্রবাদ ) 

€(ঙ) শোক কেন তাই? ৩* | 
. (শ্রীবুক্ত লেড বিটার সাছেৰ স্কৃত শোকার্তের শাস্তিাপন উদ্দেশে [০11,096 ৬1:০৩ 
02091) পুম্তক অবলম্বনে লিখিত |) 2 

এই পাঁচখানি একত্রে লইলে ৮১/৯ স্থলে 1৬/*. আনা) 

দি হোয়াইট্ লোটাস্ পাঁবলিমিং কোং, 

' ৪ষি কলেজ স্কোবার়, বহুবাজার পোষ্ট, কলিকাতা । 



এ. বঙ্গীয় াহিত্-পরিষৎএরস্থাবলীর মূল্য কমই 
(5 সাধারণের ও সদক্তগণের জন্য. ন্ 
অধিকাৎশ লে “অর্ধেক “সিকি” করিয়া দেওয়া কি ূ ; 

নাধারণগঙ্গে সাধারণগঞ্ছে সগঙ্গে | 

. তা ওক) উড 5 রতি 5 রিনি ৬২২ ৬ পর গা... ২0 | জা তি 
"৩1 জযদেব-চরিজ সু পি : ।* ৯ /* 
৪1 বাস্ধখোষের পদাবলী ৬৬ 4০: /ক. 
€। জরাননের চৈতক্-মঙ্গল ৯ 1%* ৬/৯ 
৬।  ছুটিখামের মহাভারত ১৭. বৈ 1 

৭) ক্মীসায়নিক পরিভাষা | ০ ৭ +১০ 
৮। কফালীপরিক্রমা | ৮৬ (৮০ ,:&/৬ 

৯) নয়োত্ধবের রাকা মানত ৃ ৩/ ৬ ৫ 

১০। রাষায়ণ-তত্ব ( প্রথম ও দ্বিতভীর ভাগ ) ১০ ৮9 1৮৯ 

১১। রুষরাম দতের রাধিকাহঙল 1৬ ৮৩ ৮৬ 

১২1. বৌদ্ধধর্ম - ৬ /৬ ] ₹১৩ 

১৩। নরহরি চক্রবর্তীর জজ্জপরিক্রমনা ১৯. ॥* /* 
১৪। শহর ও শাক্যমুনি ৮৯ /৬ . ১৪ 

১৫। শৃ্তপুরাণ ূ দ ৮০ রি 
১৬। এঁভয়ের ব্রাহ্মণ | ৫২. ৩২৬ ২1. 
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হ৩। যাদাল। ভাষা (২ ভাগ) (১, ২, ৩ খও) শবকোহ | ২ 5 
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| জত ধত প্রকার উপায় আবিফার 
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ু হত হ রে 

| দখা করে, এই আনন বৃদ্ধির 

৭ হইগ্রাছে, তন্থধো নুগন্ধি স্তব্য 
| ক্যাবহাক্কই প্রধান । যে এসে- 
|] রর হুবাল সন্ত প্রস্ফুটিত 
রর খোঁজাপের ভার মনোরম, ট/ 

[ ্িষ্ধ ও বৃখিকার ভার কমনীয়। “9 
| এবং যে এসেন্স ছই এফ বিল ৃ 

রর নারি রানার খুস্ 
হর সেই চিয় মধুর ও চির নূতন এসেন্স 

. | আপনি একবার 'বাবছার করি! দেখুন । দেল- 
] খোসের প্রত্যেক বিচ্মুৃতে নানাজাতীয় কুন্ুমের 

| স্ুরতি ও তাহাদের সাধুর্ধযটুকু পূর্ণঘাতার উপ- 
] সোগ ফরিবেন। বিশ্রীমফালে যখন মন একটু 

আনন্দ লাতের জন্ভ উতৎন্থক হইবে, একট করেক বিশু দেখান নান পল | 

| খ্যহার করিলে বুধিতে পারিবেন যে, বেলখোস উতবে ও আনন্দে উপহার দিযাও ছখ, 
রি ০ (হুল গ্রতি শিশি ১২ টাকা । | 

টাইট বৌ, বেলাবৌন, চাষেলি, মতিয়া, খস্থস্, বহুল, বন্র! রোজ, ভিডোরিরা 
রি খোকে, হেনা বসয্স্, ভায়োলেট, খস্ রোজ, মাস্ক রোজ, কামিনী, লগা, গিট 

লতা প্রতি শিশি তা 



লাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা 
( ভ্রমাসিক ) 

কীট স্শিতা 

“ 
দ্বাবিংশ ভাগ 

পত্রিকাধ্যক্ষ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীনতীশচক্দ্র বিষ্ভাভৃষণ এম.এ, পি এইচ ডি 

কলিকাতা 

২৪৩।১নং অপার সাকু'লার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে 

ভ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক 

প্রকাশিত । 

এ... ১৩২২ 
উরে হের ওিউরেররতের 

গ্রাহফ পক্ষে বার্বিক সুল্য ৩২ তিন টাকা ] [ মফস্থলে ৩৮, তিন টাকা ছয় আনা। 
গ্রতি সংখ্যার মূল্য ৪* বার আন!। 
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দ্বাবিংশ ভাগের সুচী 
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শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদবদবল্লনভ ও 
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১৮। শ্রীবিক্রমপুর শ্রীষতীন্ত্রমোহন রায় ৬৩ 
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শোক-সংবাদ 
বিগত ১৯শে চৈত্র শনিবার গ্রাতঃকালে ৫টার সময় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ সুত্তকী মহাশয় | 

৪৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পাররভ্যাগ করিয়াছেন । এই নিদারুণ ঘটনার আমরা যে কি 

প্রকার মর্বাহৃত হইয়াছি, তাহ! লিখিয়! প্রকাঁ কর! ছঃসাধ্য। ৬ব্যোমকেশ বাবুর ভার 
পরিষদ্দের একনি সেবক আর ছিল ন! বলিলেও অত্যুক্তি হুয় না। তিনি সাংসারিক নানা 

জাল।-বন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া! এবং নিজের সর্ববিধ কাজের প্রতি উপেক্ষা করিয়! পরিষদের 

জন্ত একা গ্র(চন্ধে যে ভাবে অক্লান্ত পররশ্রমের সহিত খাটিয়াছেন, তাহা! সকলেরই সুপরিচিত। 
পরিষৎ স্থাপন! অবধি পরিষদের প্রত্যেক কার্যে তাহার অধ্যবসায়, তাহার আন্তরক বদ্ধ 

এবং তাহার কাধ্য-কুশলতার ফল সর্ব দেদীপ্যমান। পরিষদের পুজা তিনি জীবন উৎসর্ন 

করিয়াছিলেন ) পরিষৎকেই তিনি প্রত্যক্ষ দেবতাৰ্বরূপ দেখিতেন। বঙগীক়-সাহিত্য-পরিষৎ 

বর্তমানে যে উন্নত অবস্থায় পদপণ করিয়াছেন, ইহার অধিকাংশই তাহার আবশ্রাস্ত উৎসাহ ও 

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। নান! শাখা-প্রশাখা-সম্বলিত হইর! বঙ্গীয়-সাহিত্য-প!রষৎ যে আজ 

একটি প্রকাও মহীরুহে পারত হইয়াছেন, তাহার মুল কারণ ৬ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশর এবং 

তাহার স্তায় কতিপয় মহাশয়ের অসাধারণ একাগ্রতা ও একনি সেবা । এই একনিষ্ঠ 

 মিআকে হারাইরা পরিষৎ নিতান্ত দ্বীন হুইয়াছেন, সন্দেহ মাত্র নাই? বিশেষতঃ ধাহার! পরিষদের 

প্রতিষ্ঠাতা ও ধাছার! ইহার শৈশবে ইহার পুষ্ি সাধনের জন্ত পরিশ্রম কারয়াছেন, তাহাদের 

মধ্যে ধাহার। এখনও জীবিত আছেন, তাহাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর মৃত্যু অতীৰ 

শোকাবহ ঘটনা । নিজের সাংপারিক কাজ, এমন কি, নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করিয়া 
৬ব্যোমকেশ বাবু বজীর-সাছিত্য-পরষদের প্রতি বে প্রকার একানিষ্ সেবার পরিচয় দিয়া 

গিক্নাছেন, তাছার ভূলনা! নাই। তিন বছদিন রোগগ্রত্ত হুইয়। ম্ৃতু-শধ্যাতেও পরিষদের 
(বধর় ভিন্ন জঞ্জ বিষ ভাবতেন না। বঙগীর-স(হত্য-পরিষৎ বত দিন খাকবে, তত দিন উহার 
সাহত ৬ব্যোমকেশ বাবুর স্থৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাৰে বিজড়িত থাকিবে, এই কথ। বলাই বাহুল্য। 

বর্তমান সময়ে ৬ব্যোমকেশ বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের কথ! মনে হুইয়! আমাদের মনে 

আরও অশান্ত উপস্থিত হইতেছে। ৬ব্যোমকেশ বাবু তাহার জীবত সময়ে নিজের স্বার্থের 

দিকে আদে। দৃকৃপাত করেন নাই) পর্ষদের জন্তই তাছার জীবনের অধিকাংশ মুল্যবান্ 
সমর ক্ষেপথ করিয়াছেন। এখন আমাদের বিশেষ কর্তব্য হইতেছে থে,ফ্ঠাহার ছঃস্থ পরি- 

বারবর্গের সাংসারিক ক্লেশাপনোদন জন্ত আমর! বন্ববান্ হই। তিনি পরিষদের প্রতি 
তাহার কর্তব্য পালন কারয়। ইহুলোক ত্যাগ করিয়া! গিয়াছেন। এখন আমাদের উচিত বে, 

তাহার কথ স্মরণ করিয়। ডাহা র শোক-সস্ভপগ্ত পরিবারবর্ধের প্রতি আমাদের কর্তব্য আমর! 
পালন করি। তন্সস! করি, পরিষদের সদন্ত সকলেই এবিষয়ে আমাদের লহিত একমত 

“হুইবেন। পরিশেষে আমর! শ্ভগবানের নিকট তাহার আত্মার চির-শাস্তি প্রার্থনা করিতেছি। 

ভ্রীরায় যতীক্্রনাথ চৌধুরী 
সম্পাদক । 

স্পা - ৯ বস -্্প্ 





আসামে শ্্রীচৈতন্য * 

প্রাচীন কামরূপ তন্রান্্ের জম্মতৃমি বলিয়। চিরপ্রসিদ্ধ। এক দিন এই দেশ তান্ত্রিক 

উপাসনার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াই তন্তরশান্ত্র সমগ্র ভারতবর্ষ, তিব্বত, 

চীন এবং জাপান দেশ পধ্যস্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং তস্ত্রোক্ত সর্বপ্রধান মহাপীঠ 

৬৮ক[মাখ্যার অবস্থিতিও এই দেশেই) কিন্ত তাহা হইলেও আজ যে এই দেশের অধিকাংশ 

অধিবাসীই বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেচ নাই । এই দেশের অধিবাসিগণের 
বৈষ্ঞবধর্ম্বলম্বন সব্বন্ধে একটি রহ্্তজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই যে, 

একদা বিষু গরুড়-বাহনে ৬কা মাথ্যা পীঠের উপর দিয়া আকাশপথে চলিয়া যাইতেছিলেন। 
৬কামাখ্যার অনুচর বটুকভৈরবের তাহ! সহ হইল না) তিনি বিষুকে গঞুড়ের স্বন্ধ হইতে 
অবতরণ করাইয়! গীঠ-লজ্বন-স্পর্ধার গ্রতিশোধত্বরূপ বন্দী করিয়া ফেলিলেন। তহার অনুচর 

কর্তৃক বিষুণ এইরূপ লাঞ্চিত হইবার কথ! শ্রবণ করিয়া, কামাখা। ঠাকুরানী শশবান্তে আসিয়া 

নিজ হস্তে বিষুর বন্ধন মোচন করিয্! দিলেন এবং বটুকভৈরবকেও তাহার অবিষুষ্যকারিতার 

জন্য অনেক গঞ্জনা করিলেন। বিষু। কিন্তু তাহাতে সন্তষ্ট না হইয়1, কামাখ্যাকে এই 
বলিয়। অভিসম্পাত করিলেন যে, এই দেশবামী লোকগণ কামাখ্যার উপাসন! পরিত্যাগ 

করিয়। বিষ্ণুর উপাঁসক হইবে। কামাথা। বিষ্ণুর অভিসম্পাত শুনিয়া ক্ষু্ন হইলেন এবং 
বলিলেন,-সআমার অন্থচরের দোষে আমাকে অভিসম্পাত কর। আপনার উচিত হয় নাই। 

সে যাহা হউক, আমিও বলিলাম, এ দেশবাসীর! বৈষণবমার্থ অবলম্বন করিলেও চিরকালই 
মত্ন্ত-মাংসাণী হইয়া শীক্কাচার-পরায়ণ থাকিবে । এই দেশবাসী: বৈষ্চবেরা অনেকেই যে 

মংস্য.মাংস আহার করিয়৷ থাকেন, তাহ! ঠিক। এই প্রবা্দের ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, 
তন্্রগ্রধান গ্রুপে বৈষণব-প্রাধান্তকে লক্ষ্য করিয়াই যে এই প্রবাদ হৃষ্ট হইয়াছিল, 
তাহ! নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। 

এই দেশের বৈষ্ঞবধর্মাবলম্বীরা কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিতক্ত, বথা,--দামোদারী, 
মহাপুরুষীয়॥ হরিদেবী এবং চৈতন্পন্থী। প্রথম তিন সম্প্রদায়ের প্রবর্তকের৷ এই দেশবালী 
লোক ছিলেন। এই দেশে চৈতন্পন্থীরা কখন কিরূপে আসিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে 
গিয জানিতে পারিলাম যে, কামরূপ বিভাগে হাজে! অঞ্চলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়া- 

ছিলেন বলিয়া এক জনশ্রুতি বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। হাজোতে মণিকুট নামক 

একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত 

* হঙীয়-সাহিত্য-পরিহদের গৌহাটা-শীখার অধিবেশনে পঠিত। 
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আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে একটি গহ্বর আছে এবং তাহার সন্নিকটে বরাহকুণ্ডের 
অব্থিতি। এই গহ্বরটিকে লোকে «“চৈতন্তঘোপা” বলিয়া! থাকে এবং চৈতন্তদেব কিয়ৎ- 

কাল এই গহ্বরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়! নির্দেশ করিয়! থাকে। যেখানে চৈতন্তদেব 

বসিয়াছিলেন এবং ষে স্থানে তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু রাখিয়াছিলেন, তাহাঁও সেখানকার লোকেরা 

আব্ পর্যন্ত নির্দেশ করিয়া থাকে। ইহ! একটি জনশ্রুতি মাত্র। হাজে! অঞ্চলের আবাল-বুদ্ধ- 
বনিতার এই জনশ্রুতি জান! থাকিলেও, কেবল এক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই কোনও 
ধতিহাসিক তথ্যে উপনীত হওয়া যায় না। এই জনশ্রতি আমার বু কাল হইতে জান! 

থাকিলেও এত দিন আমি তাহাতে কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই) বরং চৈতন্তদেব 

সম্বন্ধে যে সব পুস্তক -বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে চৈতন্তদেবের কামরূপ আগমন সন্বন্ধে 

কোনও উল্লেখ দেখিতে ন! পাইয়!, এই জনশ্রুতির সত্যত| সম্বন্ধে ঘোরতর সনদেহই উপস্থিত 

হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন হইল, শ্রীযুক্ত লঘন্ুরাঁম চৌধুরী মহাশয় “সৎসম্প্রদায় কথ!” নামক 
এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তিকাঁতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, গ্রীচৈতন্ত- 
দেব যে কেবল হয়গ্রীব মাধব পর্যস্তই আদিয়াছিলেন, তাহ! নহে, তিনি পরশুরামকুণ্ড 
পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। পরশুরামকুণ্ড হইতে ফিরিয়! আসিয়া, তিনি আরও কতক দিন 

হাঁজোর ঘোপাতে থাকিয়! উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। এই সম্বন্ধে ভট্টদেব তাহার বিরচিত 
“সৎসম্প্রদায়কথা”তে এইরূপ লিখিয়াছেন,--সপাচে মহা গ্রভূ তৈরপর। আসি করতিয়ার তীরে 

রহিলা। পাঁচে যেখন রাঁজ! নরনারায়ণ হই উপর দেশর পর! অনেক লোঁকঝ্ক নমাই আনি 

শঙ্করক গোমোন্তা পাতি রাজ্য বসাইবে দিছে মাত্র, তেখনে চৈতন্তভারতী প্রভু মাধব দর্শনে 
মণিকুটে আসিল! । বরাহকুণ্ডর উপরে গৌঁফাত রহি মাধব দর্শন হৈল। পাচে রত্বেশ্বর বিগ্রক 

শরণ লগাই ভাগবত পড়াই রত্বপাঠক নাম দি মাধবর হ্বারত ভাগবত পড়িবে দিলা আরু 
যাত্রা মহোৎসব সন্তীর্তন কর্ম্মকে! মাধবর দ্বারত প্রবর্ভাইল1। পাচে মহাপ্রভু পরশুকুঠারে 
যাই নামর নির্ণয় লেখি ব্রহ্ষকুণ্তত প্লান করি উলটি আসি সেই গোফাতে রহিলা। 

পাচে মাগুরীর কঠভূষণক আরু কবিশেখরক, কণ্ঠাহার কন্দলীক শরণ লগাই ভাগবত পড়াইল।। 

পাচে হাতে বীণ ধরি কুষ্ণনাম গাই নারদর শ্রেষ্ঠ! দেখাইল|। সেই বেল! দামোদরে মাধব 

দেখিতে মণিকুটে যাই তাঙ্ক দেখি ছুলভ লাভ তৈল! বুলি প্রণাম করি বোলে-_-ছে মহা প্রতু, 
মঞ্জি দরিদ্র ব্রাহ্মণে কিছে। আশীষ মাগো । চৈতভ্ে বোলে-_-কেন মতে তুমি দরিদ্র ভৈগ1। 

দামোদরে বোলে-শ্বদেশর পর! নামি আহন্তে তাতীমরাত নৌক। বুরি সর্বস্ব উটিল। 
তিনটি প্রাণী ঝাজিত ধরি দ্বিগন্থরে তরিলে।| পাচে শঙ্করে বন্ত্র তিনিখানি পরিধান করাই 
নিকটে রাখিছে। পাঁচে চৈতন্তে বোলে,_-হে দামোদর নশ্বর বস্তত থেদ নকর|। তুমি 

ঈশ্বরর পার্ধদ। লক্ষ্মীর কোপে গৌতমর বংশত জন্মিছা। পুস্থ তান বরে তিনি পীঠত পুজ্য 

হুই নিজ পরশথর্ধ্যকে পাইব!। এই রহস্য কহি তাঙ্ক তত্বভ্ঞান দি উড়েঘাক গৈল1।* সৎসম্প্র- 
দীয়কথ।--:৩ৎ পৃ্। | : 
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সৎসন্প্রদায়কথ! পুস্তক হইতে উদ্ধৃত এই অংশে তিনটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় 
আছে। প্রথম চৈতন্তদেব যখন কামরূপে আগমন করেন, তখন শিববংশীয় মহারাজ 
নরনারায়ণ সবে মাত্র রাজপাটে বপিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি হাজোর মাধব-দেবালয়ে কিয়ৎ- 

কাল বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে তাহার সহিত দেবদামোদরের সাক্ষাৎকার 

হইয়াছিল। তৃতীয়, তিনি পরগুরামকুণ্ড পর্যন্ত গিয়াছিলেন। এই বিষয় তিনটির এ্রঁতি- 
হাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে আমর। এখন আলোচন ক(রব। 

নরনারায়ণ রাজার রাক্জত্ব-কাঁল সন্বদ্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । মিষ্টার 

গেইট তাহার 1০০1) 1510£9 ০ 10890779]) প্রবন্ধে+ নরনারার়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৪-১৫৮৪ 

স্থির করিয়াছেন। তিনি এঁ প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,-_ 
11169 0166:90% 08668 919 8883809৫101 01) 61009 9111610 119 (1 0190818780) 

88080060 009 (1):006 10, ৪8099988100 60 1)19 (901)6] $135% 3106109 12 1528 4.1), 

০7 990801011800, 1684 10 171591091)8%70870 8058 ১8009819511 800 1585 0 
[970001780078, 0900091), 1018 09800 13 8810 00 118৮9 0900790 11) 1584 4.1), ৪0 

127881901)9109:8780+8  81088811 00 (90.0:81)1178100+8 48990) 73018,0]1 9,269 10 

93106 1581 ৪৪ 0১৪ 0969 ০£1১৫1058 00983890০7০] 1) 006 12886611081 
০৫009 010 70001) 10108090170, 10519 0109 10501190101 10) 6109 108)8£15%  09200019 

৪৮ 17800, দ10100 83 10918 00108 1019 29181) ৪700 7998758 006 099 1689 4.1), 

16118 60 0000800 01018 ৪৪ 0109 ৫৪০ ০1 0109 08519101) 04 09 10171900100, 

মিষ্টার গেইট নরনারায়ণের নমর ১৫৩৪--১৫৮৪ থৃষ্টাব্ব স্থির করিতে গিয়! নানা যুক্তি 
প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার রাণত্বের শেষ কাল যে ১৫৮৪ খুষ্টাৰ ছিল, মিষ্টার গেইট 

সেই সতন্ধে একেবারে নিশ্চিত হইয়াছেন; কিন্ত রাতত্বের আরম্ত-কাল স্থিরীকরণ 
সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিতে গির! তান স্বীকার কারয়াছেন যে, 1018 1988 %৪7 0০ 

60209 6০0 & 096:0188 00001019100 79£8:0777£ (09 2৮৪ ০£ 1019 809998107), বাস্তবিক 

কথাও তাই। আমর] নরনারায়ণের শেষকাল মিঃ গেইটের অনুবর্তী হইয়া ১৫৮৪ 

বলিয়াই গ্রহণ করিলাম কিন্তু তীহার রাজত্বের আদিকাল ১৫২৮ খষ্টান্ব বলিয়া 

মনে করি; কেনন! স্বীয় রার গুণাভিরাম বড়য়া-বাহাদুর এবং আসামের ইতিহাস- 

লেখক মিষ্টার রবিদ্দন সাহেব উভয়েই এই কালকেই নরনারায়ণের রাজত্বের আদি কাল 

বলিয়৷ তাহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। বিশেষতঃ এই কাল চৈতন্য 

দেবের কালের সঙ্গেও গরমিণ হয় না। চৈতন্তদেব ১৪৮৫ খ্ুষ্টান্বে জন্মগ্রহণ করেন 

এবং ১৫০৯ খুষ্টান্বে তিনি সন্গযান গ্রহণ করেন এবং ১৪৩০ খুষ্টান্ধে মানবলীল! সম্ঘরণ করেন। 

বদীয় বৈষ্ব-সাহিত্যে লন্ধ প্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি মহাশয় তাহার 

প্ীচৈতন্ত-চরিত পুস্তকের ৩*-৩৯ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন,-_* শ্চৈতন্তদেব শাস্তিপৃত হইতে 

ক 6:2৫ 0০0078]) 4১318810 30০197 01 1399881) ৬০1, 1411, 0516 1500 & 1898, 



২৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [৪র্থ সংখ্যা 

বিদাপন গ্রহণ করিরা গ্রথমে যশোড়া গ্রামে গেলেন, তথায় জগদীশ পণ্ডিতের সহিত 

সাক্ষাৎ হইল। * * * তাহার পর শ্রীটৈতন্তদেব আর একবার শ্রীহট্টে আগমন 
করেন। এ্রথমতঃ বুরুঙ্গায় গমন করির| পরে ঢাকাদক্ষিণে পিতামহী-সদনে উপস্থিত 

হন। * * ঢাকা-দক্ষিণ হইতে চলিয়! শ্চৈতন্তদেব কামক্ধপ প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে 

গিয়্াছিলেন বলিয়া জনশ্ররতি আছে । হাঁজে। নামক স্থানে এখনও লোকে শ্রচৈতন্তের 

গোফা বলিয়া! একটি স্থান দেখাইয়। থাকে ।” ইহ! হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, যে জনশ্রুতির 

কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! শ্রীহউ মঞ্চলেও গ্রচলিত আছে। অচ্যুতচরণ 

বাবুর মতেও “এই সকল স্থান দর্শনাস্তে তিনি পুনঃ শাস্তিপুরে উপস্থিত হন এবং 

সেই মুহূর্তেই নীলাচলে যাইতে প্রস্তত হন।* চৈতন্যদেব দ্বিতীয় বার শ্রীহট্টে আগমন 

করিয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর; কিন্তু অচ্যুত বাবু ত্বাহার কোনও 

সময় নির্ণ্ন করেন নাই। সৎসম্প্রদায়কথ! অনুসারে, তিনি সবে নরনারায়ণ রাজসিংহাসনে 

আরোহণ করিয়াছিলেন, এমন সময় কামরূপে আসিয়াছিলেন। রায় গুগাভিরাম বড়া 

বাহাছর এবং মিষ্টার রবিন্সনের নির্ধারিত ১৫২৮ খৃষ্টাৰকে নরনারায়ণের রাজত্বের আদিকাল 

ধরিলেই এই ঘটনা সম্ভবপর হয়। ১৫৩৪ খুষ্টাব ধরিলে ইহা অসম্ভব হইবে, কেন না, 
চৈতন্তদ্দেব ১৫৩৩ খুষ্ঠাবেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলে চৈতন্তদেবের কামরূপ 

আগমন ঘটনা হইতে নরনারায়ণের প্রত রাজত্বকাল যে ১৫২৮ থৃষ্টাব ছিল, দেই সন্বন্ধে 
আমর! কতকট! এতিহাদিক আলোক প্রাপ্ত হইলাম। ্ 

এখন আমর! চৈতন্তদেবের হাজে। বাস এবং তথায় দামোদর দেবের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ 

বিষয়ে আলোচন1 করিব। ভট্টদেব তাহার 'সৎসম্প্রদার়কথা, তিনথান! পুধি অবলম্বন করিয়া 
লিখিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থারস্তে লিখিয়াছেন -- 

চৈতন্তসংগ্রহং দৃষ্টা সংগ্রহং কষ্ণভাঁরতেঃ | 
নৃসিংহক্কৃত্যমালোক্য রুথয়ামি কথামিমাম্ ॥ 

তিনি এখানে কোন্ চৈতন্তসংগ্রহকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কৃষণ- 
ভারতীর সংগ্রহ এবং হুসিংহ্কৃত্য আমাদের হস্তগত হইপ্লাছে। এই ছুইখানিই অসমীয়! ভাষায় 

লিখিত পুথি। প্রথমথান! অসমীয়। গস্ভভাষায় লিখিত এবং দ্বিতীয়খানার রচন! পদ্ময় | ভষ্টদেব 

এই ছুইথান! পুধির উল্লেখ করাতে সহপ্েই বুঝিতে পার! বায় ৫, এই ছৃইথান৷ পুথি 
ভট্টদদেবের পূর্বকালের। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়! আমর। এখনও 

কিছুই জানিতে পারি নাই। আশ কর! যায় এক দিন তাহাদের বিষয়েও কিছু জান! বাইবে। 
কূষঃভারতী তাহার পুথিতে লিখিয়াছেন )-- 

“পাচে প্রভু মাধবক দরশন করি বরাহকুণ্ডর উপরে গোফ'ত রহিয়! রত্বে্বরক শরণ 

করায়! মাধবর দ্বারত ভাগবত কহিবাক দিল। পাঁচে তান নাম বত্বপাঠক হৈল। আরে! 

মাগুরী গ্রামর কভূষণক দীক্ষ। শিক্ষ। দিয়া ভাগবত পাঠ করিবাক আজ! দিলা। আরে! 



সন ১৩২২] আসামে প্রীচৈতন্য ২৪৫ 

কণ্ঠাহার কন্দলীকে। কুপা করি, আরো! কবিশেখর ব্রাঙ্গণক নাম ধর্দ দিল । পাচে মহাপ্রভু 
জগন্নাথর মঠর ভিতরে যোগাননে বসি কাহাকে। দেখ! নেদিল| |” 

ইহা! হইতেও দেখা যায়, চৈতগ্তদেব মাধব-মন্দিরের সন্গিকটে একটি গহ্বরে ছিলেন এবং 
তথায় এই দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন । তিনি হাজো হইতে 

নীলাচলে চলিয়! বান। 

বৃসিংহকৃত্য এই ঘটনাকে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ;_ 

“তৈৰ হস্তে প্রভূ কামরূপে গৈয়! 

মণিকূট গীরি পাইল!। 
বরাহ কুগুর উপর গ্লোফাত 

চৈতন্ত প্রভু রহিল| ॥ 

রজব পাঠকক শবণ লগাই 

ভাগবত পাঠ দিল! ॥ ৯৪ 
মাগুরী গ্রামর কঠভৃষণক 

কণ্াহার কন্দলীক। 
কবিজ্্র ছবিজক কবিশেখরক 

চৈতন্তে নাম দিলেক ॥ 

ধাত্র! মহোৎসব সন্কীর্তন ধর্ম 

মণিকুটে গ্রবর্তাই। 

তৈর পর আসি মৌন হুয়া রৈল। 
ওড়েষ! নগর পাই ॥* ৯৫ 

এই পুথি ছইখানি হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখা যাইতেছে যে, ভটদেব, কষ্ণভারতী এবং 

বৃসিংহের সহিত এই সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। 
এইখানে নৃসিংহক্কত্য সম্বন্ধে একটি কথ| উল্লেখ করিতে হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে 

বলিতে গেলে, আমর! নৃসিংহের কৃত মূল পুথিখানি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 

ক্ষ আচার্য্য নামক এক জন এই দেশীয় কবি “সম্তবংশাবলী” নাম দিয়! নৃসিংহের কৃত পুথিকে 
অসমীয়। পদ্ধ ভাষায় রচন! করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবংশাবলী যে নৃসিংহের পুথির পন্ত সংস্করণ, 

সেই সন্ধে কষ্ণাচার্ধ্য তাহার পুথির এক যায়গায় এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন )-_ 

“গুনা নরনারী ইতে! সম্তবংশাবলী। 

রঃ জগতকে শুদ্ধ করে যার পদধূলি ৷ 

নৃসিংহর কথ! ইতো সম্তবে সে পদ । 

ইহার শ্রধণে করে পাতক উচ্ছেদ ॥” ৫৩ 
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এইখানে :একটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, যদিও এই ছুইখান! পুধিতে 

চৈতন্তদেবের হাজোর গোফাতে 'বাসের এবং সেখানে কতিপয় এ দেশীয় বিশিষ্ট ব্রাঙ্মণকে 

উপদেশ দিবার কথ! আছে, তথাপি তাহার সহিত দামোদর দেবের সাক্ষাৎ হওয়! সন্ধে ফোন 

কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় না। তাহা হইলে ভট্টদেব এই কথা! কোথ! হইতে 

পাইলেন? ভট্রদেব দামোদর দেবের সর্বপ্রধান এবং অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। বোধ হয়, 

দামোদর দেবের নিজ মুখ হইতেই তিনি এই কথ সংগ্রহ করিয়! তাহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
করিয়! থাকিবেন। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ, ভট্রদেবের পূর্ববর্তী লোক ছিলেন এবং তাহাদের 
ভিতর কাহারও হয় ত এই কথা বিদিত ছিল না। চৈতন্তদেবের সঙ্গে যে দামোদরদেবের 

সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহ! দ্বামোদরদেবের চরিত্রপুথও স্বীকার করে এবং দামোদর- 

সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই তাহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ৬নীলকণঠদাসের রূচিত 
দামোদরচরিত্রে এই বিষয় এইরূপ ভাবে উল্লিখিত আছে $_- 

প্দামোদর পাঁচে কামরূপক আসিল! ॥ 

ৰত্ধেশ্বর গ্রামে কতো দিন আছিলস্ত। 

তথা হস্তে প্রতিদিনে মণিকুটে যাস্ত ৪৮২ 

আসিলস্ত চৈতন্ত নারদ বেশ ধরি। 

দামোদরে আরাধিল। ভক্তিভার করি ॥ 

সাক্ষাতে সে বিষ্ণরূপ খষিয়ে দেখিলা । 

জীব উদ্ধারিতে তাঙ্ক তত্বজ্ঞান দিল1॥৮৩ 

পরম আনন্দে ছুয়ে! ছুইকে1 আশ্বাসিলা । 

তথা হস্তে চৈতন্ত যে ওড়েবাক গৈলা ॥” 

এই প্রবন্ধে যে কযখান| পুথির উল্লেখ করা হুইল, তাহার ভিত্তর “সৎসম্প্রদায় কথ!” 
ছাড়া একখানি পুথিও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই সব পুথি প্রক্ষাশিত হইলে 

বোধ হয়, এই সম্বন্ধে আরও নূতন এতিহাসিক তথ্য জানা ধাইবে। এতগুলি পুথির এবং 

জনশ্রুতির সাক্ষ্য অগাহ করিয়া যদি আমর চৈতন্তদেবের কামরূপ আগমনকে এঁতিহামিক 

সত্য বলিয়! গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি, তাহ! হইলে জানি না, আমাদের কোনও বিষয়ের 

্রতিহাসিক তন্বে উপনীত হইবার আর কি সম্বল আছে। 

এখন আমাদের তৃতীয় প্রতিপাগ্য বিষয় হইয়াছে, চৈতন্দ্তেবর পরগুয়ামকুণ্ড যাবা । 

এ সম্বন্ধে কৃষ্ণভারতী' কি! নৃসিংহ, কোনও উল্লেখ করেন নাই) কেবল ভষ্টদেব তাহার 

সংসম্প্রদায়কথাতেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কথ! হুইয়াছে,আমর1| একমাজ ভট্টদেবের 
সাক্ষোর উপর নির্ভর করিয়াই চৈতন্তদেবের পরগুরামকুণ্ড যান্রাকে এঁতিহাসিক সত্য বলিয়! 

গ্রহণ করিতে পানি কিন! ? আমর! বলি--পারি) কেন না, ভউদেব একজন বেসে লোক 
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ছিলেন ন1। কৃষ্ণতারভী এবং নৃসিংহ, ভট্টদেবের পূর্ববন্তী লোক হইলেও, ত্ঁহাদদের এক জনও 
ভটষ্টদেবের সমকক্ষ ছিলেন না। সংসশ্প্রদায়কথার লিখা, কৃষ্ভারতী এবং নৃদিংছের লিখার 
সঙ্গে তুলন! করিলেই সহজে বুঝিতে পারা! যার, ভষ্টদেব ইহাদের ছুই জন হইতে কত উচ্চে। 
পুর্ব্বেই বল! হইয়াছে যে, ভষ্টদেব দামোদরদেবের সর্বপ্রধান শিষ্য। তিনি দামোদরদেবের 
সমসামরিক লোক ছিলেন। দামোদরদেবের কাল ১৪৮৮ হইতে ১৫৯৮ খুষ্টাব। ভট্টদেব 

সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষায় এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; তিনি সমগ্র ভাগবত পুরাণকে 

অসমীয়া গগ্ভ ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রাঞ্জল অসমীয়! 

গন্ভে অনুবাদ করিয়াছেন এবং সংসম্প্রদায়কথা লিখিয়া গরিয়াছেন। এই করখানি পুস্তক 

দেশীয় ভাষায় রচিত। তীহাকে অসমীয়া! ভাষায় গগ্ঠ সাহিত্যের স্বপ্টিকর্তা বলিলেও অত্যুক্তি 

হয় না। তীঙার ভগবন্তক্তিবিবেক নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আসামে প্রচলিত বৈষ্ণব-ধর্মের তত্ব 

সম্বন্ধে একখানি অনুপম গ্রন্থ এবং তাহার সংস্কৃত ভাষার এবং হিন্দু-ধর্-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডি" 

ত্র প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাহার উপর দামোদরদেবের এত দুর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল যে, 
তীহার মঠের ভার তাহার আত্মীয় স্বজনের উপর না রাখিয়। তাঁহারই উপর অর্পণ করেন। 

তাহার উপাধি কবিরত্ব ছিল এবং তিনি “কব্িরত্ব* নামেই আসামে সর্বত্র পরিচিত 

ছিলেন। দ্ামোদরদেব যখন গ্তাহাকে শ্রীমস্তভীগবত অসমীয়! গছ্চে অনুবাদ করিতে আদেশ 

করেন, তখন তাহাকে এই ভাবে বলিয়াছিলেন $-- 

সন! কবিরত্ব তুমি ব্যাস সমর । 

তুমি মোর বান্ধব অপর দামোদর ॥ 

ধঁ রা গু ক 

আরু এক জগত ঈশ্বর আন্ঞা ধর1। 
কথাবন্ধে এক খণ্ড ভাগবত কর! ॥” রামরায় দাস। 

ঈদৃশ এক জন মহৎ বাক্তি যে বিশেষরূপে ন1 জানিয়! ন! শুনিয়। চৈতন্তদেৰ সম্বন্ধে একটা 
অমুলক ঘটন! লিপিবদ্ধ করিবেন, ইহ! কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথা! অলীক বলিয়! 
বিশ্বাস করিলে তিনি কখনই ইহাকে তাহার পুস্তকে স্থান দিতেন না। বিশেষতঃ 

পরগুরামকুণ্ড ভারতবর্ষে একটি চিরগ্রসিন্ধ তীর্ঘহান। চৈতন্যদেবের জীবনশ্চরিতর হইতে 
দেখ! যায় ষে, তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন) তিনি 

কামরূপে কেদার-মাধব পধ্যস্ত আসিয়! পরশুরামকুণ্ডে ন। গিয়। ফিরিয়া যাইবেন, ইহ! কখনই 

সম্ভবপর নয়। হয়ত তিনি পরগুরামকুণ্ডে যাইবার জন্তই কামরূপ অঞ্চলে আসিয়া 
থাকিবেন। 

* উপসংহারে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে, আজ পর্যস্ত বঙ্গদেশে প্রকাশিত চৈতন্তদেব 
সন্ধে গ্রস্থাবলীতে চৈতন্তদেবের আসাম আগমনের কোনও উল্লেখ নাই বলিয়াই যে এই 
কথাকে এঁতিহাপিক সত্য নয় বলিয়! প্রত্যাখান করিতে হইবে, এমন কোনও কথ! নক 
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অল্প কাল মাত্র হইল, বঙ্গদেশে প্রত্বতত্বের উপর শিক্ষিত লোকদের দুটি পতিত হই়াছে। 
অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কত নৃতন এঁতিহাসিক তত্ব আবিষ্কৃত হইবে, কত পুরাতন কাহিনী-- 

যাহ! এত দিন ইতিহাস বলিয়া! চলিয়৷ আসিতেছিল, ভ্রাস্তমত বলিয়! পরিত্যক্ত হইবে, তাহ! কে 
বলিতে পারে ? আসামের প্রদ্ব তত্ব সমন্ধে এখনও রীতিমত কোন অনুসন্ধান হয় নাই; কখন যে 
হইবে, তাহাও বলিতে পারি ন|। বঙ্গ এবং আসাম, এই ছুই দেশ এত সঙ্মিকটবর্তী এবং ছুই 

দেশের অধিবাসীদিগের ভিতর ধর্ম, সমাজ, আচার-ব্যবহায় সম্বন্ধে এত সৌসাদৃ্ত যে, অতি 
গাচীন কাল হুইতে এক দেশের লোক অপর দেশের লোকের সহিত নান! ভাবে সম্পর্কিত 

ছিল বলিয়া! সহজেই অনুদান করিতে পার। যায়। বঙ্গদেশের লোক আসাম দেশে এবং 
আসাম দেশের লোক বঙগদেশে চলিয়। গিয়া সেই সেই দেশের লোক বলিয়া! পরিগণিত হওয়ার 

অনেক উদ্দাহরণ দেখিতে পাঁওয়! যায়। বঙ্গদেশের অনেক অংশ পুর্ব্বে কামরূপ বলিয়াই 
গ্রাখ্/ত ছিল। আজ কাল আমর! পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুগ্রহে পরম্পরকে যতটা দুর বলিয়া 

মনে করিতে শিখিয়াছি, পুর্বে যে সেরূপ ছিল নু], তাহা! সাহস করিরা. বল! যাইতে পারে। 
সেই জন্ত অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে আসাম সম্বন্ধে এবং আসামে বদেশ সব্ঘন্ধে 

হে অনেক নুতন এ্রতিহাঁলিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, ইহ। কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নথে। 
বরং না হওয়াই আশ্রর্য্যের বিষয়। 

শ্রীহেমচন্দ্র দেবুগাস্বামী 
( আসাম ) 



মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত 
মানভূম জেলার অধিকাংশ অধিবাসী অনার্য কোলবংপীয়। মোট জেলার লোকসংখ্যা 

১৫৪৮০০। কুর্দি, সাওতাঁল, ভূমিজ ও বাউরিজাতীক় ব্যক্তিগণ সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক। 
গত লোক-গণনায় জানা গিয়াছে যে, এই জেলায় কুর্টির সংখ্যা--২১২*০*) সাওতালের 

সংখ্যা-_২৩২০**, ভূমিজের সংখ্য।--১১৬০*, বাউরির সংখা1--১১৬*০। 
কোলবংশীয় অনার্ধাগণ নৃত্য-গীতে বিশেষ অনুরক্ত । পুজা-পার্বণ ও বিবাহাদি উৎসৰে 

কোল-পল্লী সঙ্গীতে মুখরিত হইয়। উঠে। নৃত্য-গীত তাহাদের উৎসবের সর্বপ্রধান অঙ্গ। 
সার! দিন মন্জুরি করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিবার সময় কোল-রমণীগণ হাট-মাঠ, পথ-ঘাট 
সঙ্গীতে প্লাবিত করিয়! গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। শ্রমসাধ্য কার্য করিবার সময়ও তাহাদের 

গানের বিরাঁষ নাই। প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত অশিক্ষিত জাতি-সকল যখন প্রাণ খুলিয়! গান 
ধরে, তখন তাহাদের আন্তরিক ভাবোচ্ছাস দৃষ্টে সদা চিস্তাপরায়ণ সভ্য জাতিগণের হিংসা 

হইবার কথা। 
কুর্শিগণ আচার-ব্যবহার ও শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাঁভ করিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে 

সভ্য জাতিগণের স্তায় তাহাদেরও হুদয়পটে সমাজ-সমস্ত।র ছায়! পড়িয়াছে। এখনকার 

কুর্টি-সমাজে রমণীগণের নৃত্য ক্রমশ: উঠিয। যাটতেছে। হয় ত পূর্বদেশাগত বাঙ্গালীর অনু- 

করণে তাহাদের সমাজ হইতে রমণীগণের সঙ্গীতও এক দিন উঠিয়া! যাইবে। 
কোল-রমণীগণ যে সকল গানে দিগন্ত প্রতিধবনিত করিয়া থাকে, অনেক সময়ে সেই 

সকল গানের কোন বিশেষ অর্থ থাকে না। গানের ভাষার অনেক সময়ে ব্যাকরণের শৃঙ্ঘল 

বা ছন্দালঙ্কারের কিঘা রাগরাগিণীর নিগড় থাকে না। কিন্তু এই প্রকার গান গাহিয়া 

কোলগণ যে একার আনন্দ অনুভব করে, মার্জিত-রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্ুপদ ও চৌতালে 

অনেক সময় সে প্রকার আনন্দ উপভোগের সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন না। 

কোলগণেয় সঙ্গীতের সাহচধ্য করিবার জন্ত অনেক সময়ে কোন বাদ্োর প্রয়োজন হয় ন|। 

নৃত্যের সহিত যে সকল গান গীত হয়, গ্রায় সেই সকল গানের সহিত মাদোল ও বংশীর ধ্বনি 

শ্রুত হুইয়া থাকে। সাঁওতাপগণ বাঙ্গাল! গান গাহিয়া থাকে । তঙ্বাতীত তাহার! সাওতালি 

ভাষায় রচিত গানও গাছে । পর জাতির! কেবল বাঙ্গাল। গান গাহিয়৷ থাকে। কয়েকটি 

বাঙ্গাল! গানের নমুন। নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
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(১) 
নাগর১ যাছন্ৎ গে! 

ভাত হাতেও টাঞ্িয়াও ঝলকায়ে 

ৰাইরালেনঘ ঝুঁকড়ি ডাকে 

সোবো গ্যালেন্ কুলিবাটে» 

চুটিয়া৯ ফু'কিয়া১। 
ভাত খাবার বেল! হল 

এখ নো নাগর না আইল 
(কোন বাটে ) কেঁদ১১ খাছন্ মুল বনে। 

(২) 
জামপাটা১২ চিরি চিরি নৌকা বনাব১৩ 
নৌকায় নহর১৪ চলি যাব 
বাপ. থরে তেল্পালে তড়কা ঝল্মল্ করে। 
আম্পাতে তড় কা মাঝ.লে 

তড়ক। ঝল্মল্ করে। 

(৩) 
তেঁতুল পাতে ধান মেলেছি গো 

পায়রা রাজা ঘৃরি ফিরি খায়। 

(১) মাগর-_রসিক পুরুষ। 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

(৬) 

(৭) 

(৮) 

(৯) 

€১*) 

(১৯) 

(১২) 

(১৬) 

(১৪) 
(১৫) 

যাছন্-গিয়াছেন। 

ভাত হাতে--ভাত খাইবার হাতে, অর্থাৎ দক্ষিণ হত্ে। 

টাঞ্রিয়।--টাঙ্গি এতঙ্গেশীয় এক প্রকার অন্ত। 

বল্কায়ে-_নাড়িতে নাড়িতে। 

বাইরালেন-_বাহিরে গিয়।ছেন। 

কুড়ি ভাকে-_কুকুট ডাঁকিবার সময়, অতি প্রত্যুষে। 
কুলিবাটে-_গ্রাম্য রাস্তার দিকে । 

চুটিয়-_চুটি, এক একার বিড়ি বা! চুরুট। 

ফুঁকিয়্যা--টানিতে টানিতে। 
কফৌো--এতদ্দেশীয় এক প্রকার ঘন্ত ফল। 

জামপাট--জাম গাছের পাটা বা! তকত। | 

বনাব--তৈয়ার করিব। 

নহর--বাপের বাড়ী। 

তড়ফা-্ফাণের কুল। 
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তাল রে পায়রা তোরে দেখিবরে 

তোরি পাখায় সিপাহী সাগাব। 

(৪) 
ডেহিরির১ উপর ভেহিরি দাদ 

ডেহিরি কত দূর রে, 

লোয়াগড় চাদড়া 

দেশ কও দুরু রে। 

(৫) 
কোন ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব 
কোন ফুলের সঙ্গে যাব রে সনি, 

যুহি ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব 
গুলাব ফুলের সঙ্গে যাব রে সঙ্জনি ! 

অনেক গানে গ্রশ্নোত্তর থাকে। গানের প্রথম অংশে প্রশ্ন ও শেষাংশে তাহার উত্তর 

খাকে। এই প্রকার গানে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়। এই প্রকার কয়েকটি গানের 

দৃষ্টান্ত নিয়ে গ্রদণ্ত ₹ইল। 

(৬) 

প্রপ্ক) কোন্ সয়ও বাইরায় খড়ি পিপড়িঃ 
কোন্ সর বাইরায় ধেছ গাই। 
কোন্ সর বাইরায় সাগুকা বিটিয়া€ 
ছুয়ো ধোড়েও আর্তা লাগায়ে? 

(উত্তর ) টিল!' স'য় বাইরার খড়ি পিপড়ি 

বাথান» সয় বাইরায় ধেনু গাই। 

ঘর সয় বাইরায় শাগুক! বিটিয়া 

ছুয়ো থোড়ে আর্ত লাগায়ে। 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 
(৯) 

(৭) 

(৮) 

ডেছিরি--চৌকাঠ। 

গ্রামের নাম। 

কোন্ সয়--কোন্ স্থান হইতে। 

খড়ি পিপড়ি--শ্বেত বর্ণের পিগীলিকা, উই । 

সাশুঞা বিটিছা--শ্বাগুড়ীর কণা, স্ত্ী। 

ছয়ে! থোড়ে-.ছুই পাছ়ে। 

টিল।--উই-জিখি। 

ঘাধাদ-- গেৌঠ। 
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(প্রশ্ন) কেতি১ জানলং বরদ্াও চৈত বৈশ।ক্ 
কৈসেঃ জানল আষাঢ় মাস। 

কৈসে জানল বরদ। আশিন ভাদর্ 

কৈসে জানল বরদা। কাতিক মাস্। 

(উত্তর ) ধুলায় জানল বরদা! ঠত বৈশ।কৃ 

কাদায় জানল আষাঢ় মাস। 

আসে জানল বরদা আশিন ভাদর 

শিঞারেং জানল বরদা কাতিক মাস ॥ 

(৮) 

কোন্ ঠাঞ্ে ফোটে হর্দিরে৭ বিগ! ফুল, 

ঝাটি গাধায়ত ফোটে হর্দিরে বিঙ্গা ফুল। 
কোন্ ঠাঞ্জে ফোটে লাল সালুকের ফুল, 

মালদহে ফোটে লাল সালুকের ফুল । 

প্রশ্নোন্তরের গান ব্যতীত অন্ত প্রকার আর কয়েকটি গানের নমুনা নিয়ে দেওয়া হইল। 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

(৬) 

(৭) 

(৮) 

(৯) 
(১) 

(১১) 

(৯) ই 

ও বাছ। ফুচুর» 

তুই নাকি পুরবাসে১* যাবি? 

পুরবাসে গেলে বাছ। 

মাড়১১ কুথা পাবি? 

কেতি--কিরপে। 

জানল--জানিতে পারিল। 

বরদ্বা-_ গাতী। 

কৈসে-_কিসের দ্বারা । 

শিঞারে সাজ-সজ্জায়। কার্তিক মাসের অমাবস্ায় এ দেশে গরুর গ! চিন্তিত করিতে হয়। 

ঠাঞ্চে-স্বানে। 

হয্দিয়ে--হরিস্া রঙের | 

বটি গাঁধায়-__বগ্ কাটে নির্দিত মাচার উপব। 
ফুচু--লোকফের নাম। 

পুরবাস--প্রযাস। 

যাড়স্স্কাততের গেগ। 
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(১৯) 

বাপ, হঁয়ে আনেছে বর 

সই, দোষ দিব কি পরকে ? 

কিবা শিবের রূপের ছটা! 

গায়ে ভসম্ মাথায় জটা 

টাকের মতন মোটা সোট! 

যম লেরেছে বল্কে। 

(১১) 

কোনহ ডালে কুইলিনীন১ কুড়,র্ছেং 

শ্রামবধু, কোন ভালে তাঁর বাসা? 

আগহিও ডালে কুইপিনী কুড়,র্ছে 
শ্বাম বধু, মাঝ. ডালে তার বাসা। 

ছ'াওকেঃ পাড়ব মাটিকে মারব 

বাসাটি বাঁণে ভাসাব। 

বহুত তনে সাগর বাধব। 

সাগর শুখাল মাণিক লুকাল 

অভাগীর কপালের দোষে । 

দশম ও একাদশ সংখ্যক গান ছুইটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে রচিত বলিয়া বোধ হয় । 

বজদেশীয় গান এতদ্দেশীয় ভাষার ছ'ণাচে ঢালিয়া এই গান রচিত হইয়াছে । এতঙ্গেশীয় লোক- 

গণ বৈষ্ঃবধর্্ীবলম্বী। পূর্বদেশাগত বৈষ্ণবগণ এতদ্দেশে বিস্তর বৈষব পঙ্দ আমদানি 

করিয়াছেন। দূরবর্তী পল্লীগ্রামে মাদোলের বাস্ত সহকারে স্থানে স্থানে অনার্ধ্যগণ কর্তৃক 

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পম গীত হইয়! থাকে । স্থানে স্থানে বৈষ্ঞবগণ দেশ ও পাত্রের উপযোগী 
করিবার জন্য গানের স্থানে স্থানে সামান্ত পরিবর্তন করিয়! দিয়াছেন। আবার স্থানে স্থানে 

অক্ষু বৈধঃব গানও শ্ুত হইয়। থাকে। নিম্মলিখিত গানটি স্থানে স্থানে গাহিতে শোন! 

পিরাছে। 

গগমে উদ্দিতে ভানু ছল কয়ে বলেকান্ছ 

শোন্ সখি, শোম্। 

(১) কুইলিমী- কোকিলবধূ। 
”. (২) কুড়রছে--গাঁন করিতেছে। 

(৩) আগছি-্উপরের । 

(৪) ছাগুে--চাঙাক্ে। 
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আমর1 গোয়াল! জাতি দেবি তগগবতী 

(ও তাই গেল আজ. রাতি) 

রাখাল সনে বিস্তমান কপিলাকে দিব দান 

শোন্ সথি, শোন্। ইত্যাদি 

এই গ্রকার গান গাহিবার ও শুনিবার জন্ত কোলজাতীয় পুরুষ ও রমবীগণেয় উদ্ভম ও 

আগ্রহ দেখিলে বিন্সিত হইতে হয়। 

প্রীহরিনাথ ঘোষ 



1 269169114র প্রতিশব 

006 79:09, গ'ল ০ 06:0621 প্রভৃতি কথার বাঙ্গাল কি ? আমি বত দূর জানি, সহজ 
কথায় এতদর্থবোধক কিছু শব্দ আমাদের নাই । ডাক্তারী পুস্তকেই এই কথাগুলি বেশী ব্যবহার 

করিতে হয়। কেহ কেহ বাঙ্গাল! অক্ষরে “ওয়ান্ পাঁরসেপ্ট', টু পরসেণ্ট* লিখিয়! গোলম।ল 

এড়াইয়াছেন; কেহ বা খাটা বাঙ্গাল! লিখিতে গিয়া "শতকরা এক ভাগ দ্রবঃ শতকরা 

ছই ভাগ দ্রব ইত্যাদি লিখিয়াছেন। আফুর্কেদে শতকরার হিসাবের বহুল ব্যবহার ন! 

থাকায় আফুর্কেদীয় পরিভাষা! হইতেও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। 

পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে 006 69199015 গু'্0 767০90৮% প্রভৃতির একটি হ্থন্দর প্রতি- 

শষ আছে। কথাটি জমী ক্রয়ে ও কমিশনের হিসাব কষিতে ব্যবন্ৃত হয়। এক শত টাকা 

মূল্যে ক্রীত জমীর বার্ধিক আয় ৫২ টাক] হইলে এ ক্রয়কে “পাচোত্তর1” ক্রয় বলে। এই- 
রূপে “চ!যরোত্তর1, আটোত্তর1, সাড়ে সাতোত্তর।” প্রভৃতি কথারও ব্যবহার আছে। যদি 

কোন জমীর আর চারি টাকা হয় ও মূলা ৯*২ টাক! হয়, তবে তাহা প্রায় “সাড়ে চারোত্তর!” 
হইল। “এই জমী কি দরে কেন! হইয়াছে”, এই প্রশ্্ের উত্তরে *“পাচোত্তর। কিনিকাছি” 

কিংব! “ছয়োত্তর। কিনিয়াছি*, এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হয়; প্রশ্নকর্তা, উত্তরদাত। ও পার্শব- 
বর্তী শোত কাহারও বুঝিবার বাকী থাকে ন|। 

কমিশন কষিবার সময়ও এ্ীরূপ। বড় ঝড় মামলা-মোকদামা বা ক্রয-বিক্রয়ের সময় 

মধ্যবর্তী সম্পাদক (উকীল) যে কমিশন দাবী করিয়া থাকেন, তাহ! তায়দাদের উপর “আধো. 
স্তরা, একোত্তরা” বা ততোধিক হিসাবে কষ। হইব! থাকে অর্থাৎ মোকদ্দম। বা বেচাকেনার 

৪109 ( তার়দাদ )এর উপর একটা শতকর। নির্দিষ্ট হারে পাইয়া থাকেন। 

“উত্তর” শবের গ্রাম্য ব্যবহারে “উত্তরা” শবের উৎপত্তি। “একোত্তর, ছুয়োত্তর” 
লিখিলে যেমন নুশ্রাব্য হয়, তেমনই ব্যাকরণ-শুদ্ধও হয়। এই শব্দটি সাহিত্যিকের গ্রহণ 

করিলে ভাষায় একটি অভাব দূর হইবে। কয়েক বংসর যাবৎ সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গাল! 
ভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! প্রণয়নে বিশেষ বন্বশীল আছেন। সম্প্রতি যাহাতে মেডিকেল 

ক্কুলসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনানন বাঙ্গাল! ভাষা প্রচলিত হয়, তদ্বিষর়ে পরিষৎ অতিশর 
উচ্ভোগী হইয়াছেন। এই সুন্দর শবট গ্রহণ করিবার পক্ষে এখনই মাহেজ যোগ। 

নিয়ে প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়। হইল ১-- 
*. ঠ$06709170 00200188100--আধোত্তর (বা কথোপকথনে আধোত্তর1 ) কমিশন। 

এ :261960% 80106107.-একো ত্র দ্রব। 

9 চ5:09708 ৪০19101) ০04 0৪:০1:1০ ৪০1৫--কার্ফালিক এসিডের তিনোত্বর জব। 
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& 787080% 8100)0110 ৪0108107--চারোত্বর এলকোহলীয় ভ্রব, এলকোহলের চারোততর 

গ্ব। 

6 7১81067% 8661 ৪০100100--ছয়োত্বর ব। যড়োশুর জলীয় ড্ব | 

*১670900৮ এই শের পরিবর্তে ইংরেতীতে যে সাঙ্কেতিক চি্নট ব্যবহৃত হয়, 

বান্নালাতে অবিকল তাহা বাবহত হইতে পারে। 

ঞ্রতারকনাথ দেব 



শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও স্্রীপাট পানিহাটা-মাহাত্ম্য 

স্ান-মাহাত্বয 

“পানিহাটী গ্রামে নান! ভাবের প্রকাশ"*--( ভক্তিরত্বাকর ) 

জ্ীপাট পানিহা'টী যাহার পুণ্যময় আভায় শ্রেষ্ঠতম তীর্থরূপে আলোকিত, সেই সেৰাপয়া 

য়ণ রাঘব পর্ডিতের বিবরণ দিবার পূর্বে পানিহাটার মাহাত্ম্য ও যৎকিঞ্ত এতিহাসিক তথ্যাদি 

বিবৃত করিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, পানিহা'টার সহিত বৈষ্ণব-জগতের 

সম্বন্ধ বিশেষ ভাবেই জড়িত; বহু ভক্তের ইহা! লীঙলাস্থল। বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীপাট পানিহাটা 

চিন্মন ভূমি। ইহা শ্রীরুষণটতন্তচন্ত্রের আনন্দ-বিশ্রামের স্থান ১ ্রীনিত্যানন্ম প্রতুর অতি প্রিয় 
বিহার-ক্ষেত্র। এই স্থানেই নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক-লীলা হইয়াছিল! পানিহাটা সর্ব 
আদি প্রচারক্ষেত্র ; 'মাঁলস! ভোগ” প্রথার ইহাই প্রথম উত্তবস্থান। “জন্বিরের বৃক্ষে সব 
কামের ফুল” এই অনৈসর্মিক ঘটনা এই স্্রনেই ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ যেরূপ রাজ-এম্বধধ্যাদি 
পরিত্যাগপূর্ববক বুষ্ধত্ব লাভের জন্য গয়া-সন্লিধানে “বোধিক্রম+তলে উপস্থিত হইয়া ভিখারী 

সাজিয়াছিলেন, গ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পারিষদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীও ঠিক সেইরূপ ভাবে নৰ 

লক্ষ মুদ্রা ৰাংমরিক আগের বিষয়-বৈভব ও অতুলনীয় সুন্দরী ভার্য্যা তুচ্ছ করিয়। পানিহাটার 
প্রীবটবৃক্ষ-তলে কাঙ্গাল সাজিয়াছিলেন। অনস্ভাপিও তাঁহার আগমন উপলক্ষ্যে প্রতি বংসর 

মহাসমারোহে 'শ্মরণ উৎসব” হইয়া থাকে, উহারই নাম দণ্ত-মহোত্সব। এই ককপাদণ্ডের 
চিড়! মহোৎসব হইতেই সর্বদেশে বৈষণব-সমাজে মালসা-তোগ-প্রথ! প্রবর্তিত হইয়াছে। 

বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত কত শত ভক্তের পদধূলি যে এই স্থানে পতিত হইয়াছে, তাহার 
আর ইয়ত্বা নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন )-- 

যে স্থানে বৈষ্ণব জন করেন বিজয়। 

সেই স্থান হয় সদ! অতি পুণ্যময় ॥--( তক্তিরদ্বাকর, ৮ম তরঙ্গ ) 

গৌড় মণ্ডলমধ্যে বতগুলি শ্রীপাট আছে, তন্মধ্যে শ্রীপাট পানিহাটাই বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ 
উজ্জল শ্রীপাট। অন্ান্ত গ্রীধামাদি অপেক্ষ। ইহার মাহাত্থ্য বেশী। ইহা অত্যুক্তি নহে, অতি 

ষত্য কথা। কেন? তাহার কারণ জানাইতেছি। আ্রীচৈতন্তচরিতামূতে উক্ত আছে )-_ 

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্ের নর্্বনে। 

শ্রীবাস কীর্তমে আর রাঘব-ভবনে ॥ 

এই চারি ঠাঞ্ি, প্রতূর লদা আবির্ভাব ।-_-( অন্ত্--২য় পরি) 
ও 
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পিচ অন্তত্রে,-- 

এই মত শচীগৃহে সতত ভোজন। 

শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্তন দর্শন ॥ 

নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি বারে বারে। 

নিরন্তর আবির্ভাব রাঁঘবের ঘরে ॥--( চরিতামূত, অস্ত্য, ২ পরিঃ) 

বর্তমান কালে ওভুর অতি প্রিয় চারিটি স্থানের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র অপ্রকট বা আমার 
মত অভক্তের পাঁপ-চক্ষুর বিষয়ীভূত নহে। শ্রীবাস-মঙ্গনের শ্রীগৌরপদরজঃকে মাতা 
নুরধুনী আত্মসাৎ করিয়! লইয়াছেন, কণামাত্র রাখেন নাই। কারণ, নবন্ধীপের উক্ত অংশ 

এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে নিছিত। শচী আদ্নির পবিত্র রন্ধন এবং প্রস্তুর ভোজন-লীলা এক্ষণে কোন্ 
ব্রহ্ধাণ্ডের ভক্তগণের যে আনন্দদায়ক, তাহ! কি করিয়াই বা জানিব? আর মুর্তিমস্ত প্রেম 

শ্রীনিত্য।নন্দ প্রভু “কোথায় যে নাঠিছে”, তাহা ও আমার মত বহিষ্ত্থ কেমন করিয়া দেখিবে? 

ভক্ত বলেন ;-- 

প্অস্তাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়। 

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥* 

এখানেও প্রতভেদ ? অর্থাৎ সকল ভাগ্যবানে নহে, মহাভাগ্যবান্ ধাহারা, তাহাদেরই নিত্য- 

লীল! দেখিবার অধিকার । 

আদল কথ, প্রন সকল ক্ষেত্রগুলি আমাদের চণ্ম-চক্ষুর অন্তরালে রাখিলেও তাহার 
নিরস্তর আবির্ভাব-ক্ষেত্র রাধব-ভবনটিকে লুকাঁইতে পারেন নাই। পতিতপাবন পতিতের 
জন্ত একটি চিহ্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং স্বমুখের বাণীতে এই “রাঘব-ভ বনে*ই 
তিনি চিরতরে আবদ্ধ হইয়া! আছেন। এই কারণেই বৈষ্ণব তীর্থ-মধ্যে পানিহাটার সর্বশ্রেষ্ঠ 
আসন। গৌর-ভক্তগণের পক্ষে এমন পুণ্যময় স্থান ভূমগ্ডলমধ্যে আর কোথাও নাই। 

শুধু ভক্তের নহে, এই স্থানে ধঁতিহাপিকেরও বুঝিবার অনেক বিষয় আছে? পুরাতত্ব- 

বিদেরও গবেষণার যথেষ্ট উপকরণ আছে; সৌনরধ্যলিগ্া,র উপভোগের দৃষ্তাদিও অতুলনীয় 
১২৫ বৎসর মাত্র বয়সের বটবৃক্ষ দেখিবার জন্ত ধাহার! সাগ্রছে “বোটানিক্যাল গাডেনে* গমন 

করেন, তীাহার। একবার কলিকাতার এত নিকটে আসিয়া! ৫০০ বৎসরের বটবৃক্ষ দেখিয়া 

কৌতৃছল চরিতার্থ করুন। আকবরের ঠাকুর-দ।দার পূর্ব হইতেও এই বৃক্ষ বর্তমান। 

এঁতিহাসিক তথ্য 

পানিহাটার উত্তরাংশের নাম ভবানীপুর । এই ভবানীপুর সীমার মধ্যে আমাদের, 
রাঘব-তবন+। 

মুললমান-রাজত্ব সময়ে পানিহাটা একটি মহকুমায় পরিণত হয়। এজন্ত এক জন কাজী 
( বর্তমান ম্যাজিষ্রেট শ্বর্ূপ ) সৈন্ত-সামন্ত লইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন। 
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নিত্যধামগত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় পানিহাটাতে কান্দীর বাসের বিষয় উল্লেখ করিয়া" 

ছেন। যথা )-_-*হোসেন খাঁ, “সাহা” উপাধি ধারণ করিয়! গৌড়ের রাজ! হইলেন। তাহার 

অধীনে স্থানে স্থানে এক একজন কাগী রাথিলেন) প্র সকল কাজী সৈম্ভসামস্ত পরিবেষ্টিত 

হইক্স! থাকিতেন। * * নবন্বীপে বেলপুধুরিয়াতে 'টাদ খা” নামে একজন কাজী, 

* * শাস্তিপুরে 'মলুক” নামে একজন কাজী * * এইকপ পানিহাটা গ্রামে একজন কাজী 

বাস করিতেন ।”--( অমিয় নিমাই-চরিত, ১ম খণ্ড, ৬/০ পুঃ) 
কাজীর আবাস-ভৃমি ও বিচারালয় প্রভৃতি সমস্তই কাল-মাহায্মে লুগ্ড হইয়াছে। 

তবে গোরস্থান, নমাজের ইদ্গ1, খাজনাথানা, গেট প্রভৃতির চিহ্ন এবং কাহার৪ কাহারও 

নাম এখনও রহিয়াছে । আর চন্দ্রকেতু রাজার খোদ্দিত হুংসডিম্বাক্কৃতি পরিখার পয়ঃগ্রণালী 

গঙ্গার এক ধার হইতে আরম্ভ করিয়] যাঁহ1 কিঞ্চিৎ দূরে অন্ত ধারে মিশিয়াছিল, তাহ! স্থানে 

স্থানে গড়, বিল, পুফরিণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবার দ্বারা বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া দিতেছে। 

কিন্ত ভবানী দেবীর মুর্তি আর নাই। সহজ অনুমান, মুললমানগণের আবাসগৃছে দেবীমূর্তির 

অবস্থান তাহার! ভাল বিবেচনা করেন নাই। 

৬গঙ্গীর গতি 

অতি অন্প দিনের মধ্যে ভাগীরথীর যেরূপ ব্বপান্তর হইয়! গিয়াছে, তাছা দেখিলে ও গুনিলে 

আশ্চর্যযান্বিত হইতে হয়। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, পানিহাটাতে পেক্ধপ কোনই উপদ্রব 

এ পধ্যন্ত হয় নাই। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে যে স্থানে জলের সীমা ছিল, অধুনা ঠিক 
সেই স্থানেই রহিয়াছে। মহাপ্রভু যে ইষ্টকময় ঘাটে অবতীণ হইয়াছিলেন, সেই ঘাট এবং 
সেই স্থান পূর্ব বিরাজমান। 

(রেণেন্ড সাহেবের ১৩7 বৎসর পূর্বেকার মানচিত্রে এবং এপিয়াটক সোদাইটির 

প্রচারিত ১৫১৬ খৃঃ অন্ধের অর্থাৎ ৩৯৮ বৎসর পূর্বেকার রচিত পগাসটলডিসের গালফো 

দি বাঙ্গলা” নামক মানচিত্রে গঙ্গার এই স্থানে যেরূপ গতি অঙ্কিত আছে, এখনও তত্রপ দৃষ্ট 

হয়। শেষোক্ত মানচিত্রে পানিহাটার নাঁম উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু পানিহাটার এক মাইল 

উত্তর দিকে স্ুখচর গ্রামের নাম রহিয়াছে। ) 

পাঁনিহাটা কত দিনের গ্রাম 
পানিহাটী ষে বন্ধ প্রাচীন গ্রাম, তাহ! নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের ছারা বিশেষভাবে 

প্রমাণিত হয়। 

যশোহর জিলায় এক জাতীয় ধান্ত দৃষ্ট হয়, তাহার নাম 'পেনিটি ধাঁন”। ক্কষকগণ তাহা- 
দের পিভৃপিতামহ হুইতে শুনি! আদিতেছে যে, বহু পূর্বকালে এই ধান্ত গঙ্গার ধারে 
পেনিটি ব! পানিহাটী নামক গ্রাম হইতে সে দেশে আমদানী হয়। শুদ্ধ গলার ধারে কেন, 
সার! বাঙলার ইহা! ছাড়া পাঁনিহাটী নাষে আর কোন গ্রাম নাই। ৃ 
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প্রেমাবতার ই্রীননিত্যানন্দ প্রভূ ১৪০৮ শকে (ইং ১৫১৬ থৃঃ) পানিহাট'তে গুভাগমন 

করিয়া তৎকালে ইহাকে বিশ্বেখ সৌষ্ঠটবশালী এবং বহু পণ্ডিত ভট্টাচার্যের বাসতৃমি অর্থাৎ 

সভ্য জনপদ দেখিয়াছিলেন।--( বিষুগপ্রয়া-পত্রিক1, ২ বর্ষ, ৪০১ অঃ) 

আরও বহু পূর্বের কথা, রাজ! বল্লাল সেনের সময়েও (১১০২ থৃঃ) পানিহাটী ষে জনবহুল 

গ্রাম ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়+ 

মেগ্রন্থে পানিহাটীর 'করবংশ+ প্রপিদ্ধ। এট স্থানে বিস্তর মৌলিক «কর উপাধিধারী 
কার়স্থের বাস ছিল। কর কারস্থগণ পরিচয়স্থলে 'পানিহাটার কর, বলিয়া সমাজে পরিচয় 

দিয়। থাকেন। কারস্থ-সমাজের মেল-বন্ধন বল্লাল সেনের সমসাময়িক বা কিঞ্ৎ পরেই 

হুইয়াছে। কিন্তু অধুনা পানিহাটাতে এক ঘরও কর কায়স্থের বাস নাই। 
অতি প্রাচীন কালে পানিহাটী গভীর জঙ্গলে পুর্ণ ছিল। তাহার অন্ততম প্রমাণ “বন- 

দেবীর আন্তানা”। (এই আসন্তান। গ্রামের মধ্যস্থলে, মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকীল বাৰু 

মতিলাল সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ফুলপুকুরের বাগানমধ্যে |) বুদ্ধ স্ত্রীলোকগণ প্রতি বংসর 

নির্ধারিত দিবসে এই স্থানে আগমন করিয়া হিংস্র জন্ত প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণ জন্ত বন- 

দেবীর পৃজ। দিয়! থাকেন। 

এই সকল প্রম্মাপাদ্ির দ্বার! সহম্্র বখসরেরও অধিক কাল হইতে যে পানিহাটা সভ্য 

জন্পদরূপে অবস্থিত, তাহা সহজে প্রমাণিত হইতেছে। 

বর্তমান 

বর্তমানে পানিহাটী একটি বড় গণ্গ্রাম, বিস্তর শিক্ষিত লোকের বাসভূমি। ইহার 

থান! খড়দহ। শিয়্ালদহ মুন্সফর অধীনে ২৪ পরগণা মধ)স্থিত ) শ্বনাম “পানিহাটী মিউনি- 

সিপ্যালিটা'র অন্তর্থত। কলিকাত! হইতে ৪ ক্রোণ উত্তরে পুণ্যতোয়! ভাগীরখীর তটভূমির 
উপরেই স্থিত। হহার দক্ষিণে আগড়পাড়া, পশ্চিমে ৬গঙ্গাদেবী, উত্তরে স্থখচর ও পুর্বে 

সোদপুর গ্রাম। ১৯১১ খুঃ অন্যের লোক-গণনাযন লোকসংখ্যা ৪ হাঞার। এই গ্রাম 

কালেকঈরী ১৫৫, ১৮০, ১৮১১ ১৯৪ নম্বর তৌজিতুক্ত। রাস্তা বাদে মোট ৫১৮ একার জমি। 

পানিহাটীর উপর (দিয়া তিনটি নথবৃহত রান্তা গিয়াছে। সর্বাপেক্ষ। আধুনিক সময়ে ষে রাস্তাটি 

নির্শিত হইয়াছে, তাহার নাম “বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড+'। ইহা! অতিশয় প্রসর এবং ছুই 

ধারে ঘন বৃক্ষশ্রেণী ছার। স্থুশোভিত। ইহা! এমন সুন্দর দৃশ্ময় ও নুশীতল যে, শুন! যায়, 

এরূপ রাজবস্্ ভারতবর্ষমধ্যে খুবই রিরল। দ্বিতীয়, মুরশিদাবাদ রোড বা পুরাণ রাস্তা) 

পানিহাটীর পুর্ব ধার দিয়! বরাবর কলিকাতায় মিশিয়াছে। নবাবের সৈষ্ঠাদদি স্থলপথে কলি- 

কাতায় আদিতে হইলে এই পথেই ধাতায়াত করিত। তৃতীয়, রাজ। রামটাদের ঘাটের উপর 

হইতে আরম্ভ করিয়া বাঁরাসত, বাহ, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, চৌরশী, বসিরহাট, টাক ও 
প্রতাপাধিত্যের পুরাতন যশোরের উপর দিয়া গিয়াছে । রে? হ্ইবার পূর্বে এ সমস্ত জন- 
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পদবাসী এই রান্তা দিয়াই ৮গঙ্জাদর্শনে আসিতেন। প্রবাদ, চন্দ্রকেতু রাজা ইহা! নির্মাণ 
করাইয়া! দিয়াছিলেন। 

শ্ীপাট পানিহাটার অতীত এবং বর্তমানের নানাবিধ তথ্যের বিশেষ পরিচয় দিবার একান্ত 

ইচ্ছ। থাকিলেও, গ্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এই স্থানেই আমরা ক্ষান্ত হইয়া রাঘব সী 

প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। 

শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহারাজ 

“রাঘব পণ্ডিত বন্দে? প্রণতি বিস্তর ।*__-. চৈতন্তমঙগল ) 

বৈষ্ণব-শান্ত্রে তিন জন রাঘবনাম! ভক্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম রাঘব গোস্বামী, দ্বিতীয় 

রাঘবপুরী, তৃতীয় রাঘব পণ্ডিত। রাঘব গোস্বামী দাক্ষিণাত্য রামনগরনিবাসী ব্রাহ্মণ, “ভক্তি 

রত্বপ্রকাশ* গ্রস্থ-প্রণেতা ) পুর্বীলীলায় ইস্ার “চম্পকলতা” আখ্যা । ইনি সমুদন্ন ত্যাগ 

করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। শ্রননিবাদ আচাধ্য প্রতুকে সঙ্গে করিনা শ্রীবৃন্দাবন 

পরিক্রমণ করিয়াছিলেন । শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইহার সমাধি বর্তমান । 

রাধবপুরী-_ইঙ্বীর বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না,__ 

প্গরুড়াবধূতদেবঃ পুরী রাঘবসংজ্ঞকঃ1*--( বৈষ্ণব অভিধান ) 

এইবার আমরা! রাঘব পণ্ডিত মহারাজেব বিষয় বলিতেছি। কিন্ত বড়ই ছুঃখের বিষয়, যে 
রাঘব পণ্ডিত অপামান্ত ভক্তিবলে শ্ীগৌরাঙ্গ মহা প্রভুকে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, ধাহার গৃহই 
প্রতুর আনন্দ-বিশ্রামের স্থান, শ্রীমাধৰ ঘোষের অর্ধ খণ্ড হরীতকী সঞ্চয় করাতে যে মহাপ্রত 
বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাঘব পণ্ডিতের অপুর্ব €প্রমবলে স্বয়ং 

শ্রীগৌরানজগ্রত্থুই বৎসরাধিক কাল সেবার জন্ত প্রাঘবের ঝালি* হুইতে ুস্বাছ আচারাদি 
খান্ড দ্রব্য আনন্দে সঞ্চয় করিয়! ম্বেচ্ছায় যতিধর্্ বিনর্জন করিতে বাধ্য হইতেন, শ্রীনিত্যা- 

নন্দপ্রতু যাহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হুইন্কা পানিহাটীকে বাঁদভূমে পরিণত করিয়াছিলেন-_সেই 

মহাপ্রেমিক, অত্যাশ্চর্ধ্য সেবাপরারণ রাঘব পুতের জীবনী বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইবার 

উপায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থের নান! স্থানে বিক্ষিপ্ত অংশ হুইতে যাহা জানতে পার। যায়, 

তাহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। অত্যন্ত ছঃখের কথ।, এমন মহাপুরুষের পুণ্যময় জনক- 

জননীর নাম পধ্যস্ত জানিতে পারিলাম না) বৈষঃব গ্রস্থমধ্যে যে যে স্থানে ইহার বিষয় 

বর্ণিত আছে, আমরা তৎসমুদয়ই সংগ্রহ করিয়াছি । সংগৃহীত বিষয় গুলি হইতে পাঠক মহাশয় 

বুঝিতে পারিবেন, ইনি ধর্রাজ্যের কত উচ্চ পদ্বীতে আরুঢ় ছিপেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব 

*গ্রন্থেই ইহ্থীর মহিমার কথ! কীগ্ডিত হইয়াছে। 
্রপাট পানিহাটা রাঘব পঙ্ডিতের জন্মভূমি বলিয়াই আজ ইহা! বৈষ্ণবগণের নিকট পরম 

তীর্ঘরূপে প্রণম্য। ্ 



২৬২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ৪র্থ সং] 

“যে কুলে যে দেশে ভাগবত অবতরে। 

তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে ॥ 

ষে স্থান হুইপ ভক্ত করেন প্রয়াণ। 

পুণ্যময় তীর্থ হয় সে সকল স্থান ॥ 

ভক্ত-জন্মস্থানের মহিম। অপার। 
্ ক ক * ॥--( ভক্তিরত্বাকর, ৮ম তরঙ্গ) 

রাঘবকে বক্ষে ধারণের জন্তই ত শ্রীভগবানের পদরজঃ লাভ করিয়! পানিহাঁটী মহিমান্থিত 

হইয়াছে! পানিহাটীর নাম শ্রবণে কত মহাপুরুষকে কৃতাঞ্জলিবদ্ধে দণ্ডবৎ করিতে দেখিয়াছি। 

এ ভক্তি, এ গৌরব শুদ্ধ পণ্ডিত মহারাজের জন্তই। নতুবা বাঙ্গীলার বিস্তৃত ভূখগ্মধ্যে 
এই ক্ষুদ্র গ্রামটি কাহার লক্ষ্মধ্যে আমিত? কিন্তু হতভাগ্য গ্রামবাসী আমরা, সে পূর্ব. 

গৌরবে কিছুমাত্র গৌরবান্বিত নহি। অপি চনেড়ানেড়ির কাণ্ড বলিয়! এতাঁবৎ ইহাকে 

স্বণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। এত সভ্য আমরা! এত আভিজাত্য আমাদের ! হায়, 

ভেক যেমন পদ্মের নিকটে বাঁস করিয়াও মধুর আস্বাদ পায় না, দুরদেশাগত ভ্রমরেরই তাহা 
লভ্য হয়, আমাদেরও তন্জরপ অবস্থা । 

নিষ্নলিখিত প্রামাণিক গ্রন্থে বৈষ্ব-বন্দনা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহারাজের বন্দনা পাওয়! যায়, 

যথ। 3--. & 

শ্রীচৈতন্তমঙ্জলে-_-“রাধব পঙ্ডিত বন্দে” প্রণতি বিস্তর”। 

শচৈতন্তচরিতাম্বতে (আদি, ১*ম )__রাথব পণ্ডিত প্রতুর আদ্য অন্ুচর 

দৈবকীনননকৃত বৈষুব-বন্দনার (১৯ পৃঃ)-- 

“মহা অনুভব বন্দে! পণ্ডিত রাঘব। 

পানিহাটা গ্রামে ধার প্রকাশ বৈভব॥ 

বৃন্দাবনদধাঁসকৃত এ (৩৭ পৃঃ )-_ 

প্বন্দিব রাঘবানন্দ ধার ঘরে নিত্যানন্দ 

অনুভব করিল বিদিত। 

বাড়ীর জদ্ির গাছে কদন্ব ফুটিরা আছে 

সর্ব লোক দেখিতে বিশ্মিত ॥” 

বৃন্দাবন ঠাকুরের এ (১০ পৃঃ)-- 

*চলিলেন পণ্ডিত শ্রীরাধব উদার। 
গুঝ্ঠে ধার ঘরে হইল চৈতন্ত-বিহার ॥* 

বৈষ্ণব অভিধানে ( ৪৯ পৃঃ)-_রাঘবো! জগদাননদপণ্ডিতঃ শ্পুরন্দরঃ 1 



সন ১৩২২] শ্রীমত রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহা'টা-মাহাত্্য ২৬৩ 
শ্রবৃন্দাবনলীলার ইনি ধনিষ্ঠা সখী ছিলেন। যথা ।-_ 

“ধনিষ্ঠা তক্ষ্যসামগ্রীং কৃষণায়াদাদব্রজেংমিতাম্। 
সৈব সংগ্রতি গোরাঙপ্রিয়ো রাঘবপর্তিতঃ॥* ১৬৬॥ 

--( গোৌরগণোদ্ধেশদীপিক1 ) 
প্ধনিষ্ঠা সখী এবে রাঘব পণ্ডিত। 

চৈতন্তের শাখ! পাঁনিহাঁটীতে বিদিত ॥৮-__! বৈষুব আচাঁরদর্প৭ ) 
নিয়লিখিত কয়েকথানি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধৃত পয়ারগুলি ত্বারা পণ্ডিত মহারাজের 

প্রেমভক্তি এবং পানিহাটার মাহাস্ম বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি হইবে । যথা )-- 
অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায় শ্রীচৈতন্থভাগবতে ১-- 

“পাঁনিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ । 

আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্ত্র ॥ 
প্র বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়! ৷ 

পাসরিলু' সব ছুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥ 

গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়। 

সেই নখ পাইলাঙ রাঘব আলয় |» 
এ অন্তত্তে পিসি 

“হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটা গ্রামে । 

রহিলেন সকল পার্ধদগণ সনে ॥* 
রগ ঝা ১ কঃ 

“পানিহাটী গ্রামে হৈল যত গ্রেমস্খ। 

চারি বেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক ॥” 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে ১-- 

প্রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার । 

মহাপ্রতু যাহ! খাইতে আইসে বার বার ॥”--( অস্তয,--৬্ঠ পারঃ) 
শীচৈতগ্তচন্ত্রোদয় নাটকে (ভাষা )-- 

"এক দিনে নৌক1 আইল পানিহাটা গ্রাম। 

নৌকা হইতে ভক্ত সঙ্গে নামে ভগবান ॥” 
ীনিত্যানন্দ প্রত বংশবিস্তার গ্রন্থে; _ 

পত্রবেণী পর্যযস্ত আর পানিহাটী গ্রাম। 
কীর্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম ॥” 

ভক্তিরত্বাকরে )-- 
“ভক্ত সঙ্গে কি অদ্ভূত গ্রত্ুর বিলাদ। 

পানিহথাটা গ্রামে নানা ভাবের বিকাশ ॥* 



২৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪র্ঘ সংখ]! 

এ অন্তত্রে )-- 
"রাঘব পণ্ডিত-গৃহে সে নৃত্য কীর্তন। 

তাহ! বর্ণিবারে শক্তি ধরে কোন্ জন ॥” 

এই পানিহাটাই যে রাঘব পঞ্ডিতের জন্মভূমি, তাহার নিশ্চরতার প্রমাণ ভক্তিরত্বাকরে 

(৮ম তরঙ্গ, ৫৩৮ পৃঃ) দৃষ্ট হয়। যথা )-- 
“রামদাস গধাধর দাসাদি সহিত। 

পানিহাটী গ্রামে প্রভু হইলা উপনীত ॥ 

মহাঁভক্ত র'ঘবের জনম তথাই। 

ভক্ত-জন্মস্থানের মহিমা অস্ত নাই ॥” 

রাঘব পণ্ডিত ব্রাঙ্গণকুকোততব ছিলেন। কেন না, মহাপ্রভু ভ্গৌরাঙগদেবকে ব্রাঙ্গণ 
ভিন্ন অন্ত কোন জাতি ভিক্ষা বা অন্ন গ্রহণ করাইতে সাহস করিতেন না, তিনিও তাহ! 

কথনও অঙ্গীকার করিতেন না । পণ্ডিত উপাধি, প্রীবিগ্রহ সেবা এবং প্রতৃর ইহার হস্তে 

ভোজন দ্বার! উক্ত প্রমাণ: দৃঢ়ীভূত হইতেছে। 
শ্রচৈতন্তচরিতামৃত, অস্ত্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদে শ্ীরাব পণ্ডিত “বিপ্র” বলিয়া উল্লিখিত 

হইয়াছেন। যথা,-“আচার্য্যরত্ব আচার্যযনিধি নন্দন রাধব। শ্রীবাস আদি বত ভক্ত 

বিপ্র সব ॥* | 

শ্রীচৈতন্ভাগবতে ;-_ 

“প্রভু বোলে পাঘবের কি সুন্দর পাঁক। 
এমত কোথাও আমি নাহি থাই শাক ॥ 

রাঘব প্রস্ুর প্রীত শাকেতে জানিঞা । /৫:/৫স ৯ 
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা1*--( অস্তা খণ্ড, « অঃ) 

কিন্তু ব্রাঙ্মণকুলের কোন্ বংশ তিনি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহ! জানিবার উপাঁয় নাই। 

আধিকন্ধ রাঘবের বংশধর বলিয়। পানিহাটা বা অন্য কোন স্থানে কোন ব্রাহ্মণের বাসের সংবাদ 

পাওয়। যায় না। গ্রস্থাদিতেও ইহীর স্ত্ীপুত্রের কোন উল্লেখ পাওয়! যায় না। ইনি যে চিরকাল 
কুমার ছিলেন, তাহ! সহজান্থমেয়। পরিজনমধ্যে ইহার এক ভাগ্যবতী ভগিনী ছিলেন। 

তিনিও বিধবা) নাম শ্রীমতী দময়ন্তরী দেবী। ইনি মহাপ্রভুর অঙ্থরক্ত। দাসী ছিলেন। 
পূর্ববলীলায় তাহার গুণমালা আখ্যা । “গৌরগণোদেশদীপিকা”্য় রাঘব পণ্ডিতের পরিচয়ের 

পরেই লিখিত আছে )--”গুণামাল! ব্রজে যাসীন্দময়ন্তী তু তত্ব] ॥৮১৬৭॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে (আদি, ১৭ পৃঃ )- 

“রাঘব পণ্ডিত প্রস্ুর আদ্য অঙ্থুচর।” 

রা ৪ গা 

“তার ভগিনী দময়স্তী গ্রতুর প্রির়দাসী।” 



লন ১৩২২] গ্ীমৎ রাঘব পঞ্চিত ও শ্রীপাট পানিহা'টী-মাহাত্ব্য ২৬৫ 

এই ভাগ্যবতী রমণীই মহাপ্রভুর জন্য অতি পবিপ্রভাবে শ্বহৃস্তে সারা বদর ধরিয়া নানা- 

বিধ আচারাদি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। রথধাব্রার সময় সেই সমস্ত দ্রব্য মোট মোট 
সাজাইয়! রাঘবপণ্ডিত শ্রীক্ষেত্রে প্রভূর নিকট লইয়া যাইতেন। মহাপ্রভু সানন্দে তাহা গ্রহণ 
করিয়া বৎসরাধিক কাল ভোজনের জন্য সযত্বে রক্ষা করিতে গোবিন্দকে আজ্ঞা দিতেন। এ 

সব দ্রব্যের মোট “রাঘবের ঝালি” নামে খ্যাত । 

শ্রীচরিতা্বতে /-_ 
"রাঘৰ পণ্ডিত চলিল! ঝালি সাজাইয়া। 

দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥*_( অস্ত, ১০ পরিঃ) 

"রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়স্তী। 

দৌহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি ॥*_-( অন্ত, ১ম পরিঃ) 
এঁ অন্থত্রে (অস্ত্য ১*ম ) ১ 

“তার ভন্মী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী । 

প্রভূর ভোগসামগ্রী সেকরে বারমাসি ॥ 

সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া । 

রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়। ॥ 

বার মাস প্রভু তাহ! করেন অঙ্গীকার ॥ 
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহ!র ॥” 

ইহা! ব্যতীত রাঘৰ পণ্ডিতের শিষ্যমগুলীর মধ্যে মকরধ্বজ্জ কর নামক জনৈক মৌলিক 

কর উপাধিধারী কারগ্থের পরিচয় পাওয়। যায়। ইনিও পানিহাটীবাসী; স্ত্রীপুত্র-পরিজনাদি 

সহিত পণ্ডিত মহারাজের সেবকত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি অতিশয় সুগাঁয়ক ছিলেন । মহাঁ- 
প্রভু ইহার সঙ্গীত গুনিতে ভালবাসিতেন। ইহাদেরই বংশধরগণ 'পানিহাটীর কর+ নামে 
প্রসিদ্ধ । 

শ্রীচরিতামৃতে ( আদি, ১৭ম পরিঃ ))-- 
“রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আস্ত অনুচর। 
তার এক শাখা মুখ্য মকরধবজ কর ॥” 

কর মহাশয়ও পরম ভক্ত ছিলেন। পূর্বলীলায় ইহার স্থকেশী সখী আখ্য।। 
*গীতাম্বরস্ত কাঁবেরী সুকেশী মকরধবজঃ ॥*১৬৮॥--গেণোদ্দেশদীপিকা) 

*মকরধবজ কর বন্দে! গুণের নিদান। 

প্র স্থানে রষ্ণগুণ সদ! ধার গাঁন ॥*-- (বৃন্দাবন, বৈষ্ববন্থনা ) 

্ প্মকরধ্বজ কর বন্দে প্রভুর গান্মন ॥*--€ দৈবকি নন্দন, বৈষববন্দন। ) 

এই কর মহাশয়ের উপর 'ঝালি+ রক্ষণাবেক্ষণের সমুদয় ভার অর্পত হুইত। ইনিও 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে বাহকদিগের দহিত পুরুষোত্বমে 'ঝালি' পৌছাইয়! দিতেন । 

৩৪ 
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“বালির উপর মৌসীন (মুন্সিব ) মকরধ্বজ কর। 
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥” 

--( শ্রীচরিতামৃত, অস্তালীল1, ১*ম পঃ) 

এই মহাভাগ্যবান্ কর মহাশর শ্রীগৌরাঙ্গ হন্দরের উপদেশামূত পাইয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। 

“মকরধবজ প্রতি গৌরচন্ত্র। 
কহিলেন সেবিহ তুমি রাঘবানন্দ ॥ 
রাঘৰ পণ্ডিত প্রতি যে গ্রীতি তোমার । 

সে কেবল স্থুনিশ্চয় জানিয় আমার ॥*--( চরিতাম্বৃত ) 

রাঘব-ভবনে যে সমস্ত লীলা প্রকাশ হইয়াছিল, তহার একটি তাঁপিক! দিয়া একে , একে 

সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎসমুদায় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। 
১ম। শ্রনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম প্রচার জন্য পানিহাটা আগমন এবং অভিষেক-লীল! | 

২য়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোতসব। 

৩য়। শ্রীমন্মহাগ্রভুর পানিহাটা আগমন। 
র্ঘ। রাঘব পণ্ডিতের ঝালির বিবরণ । 

€ম। রাঘব পণ্ডিতের অদ্ভুত সেবানিষ্ঠা। 

শ্ীনিত্যানন্দ গ্রভূর রাঘব-ভবনে আগমন 

ও অভিষেক-লীল। 

"নুরধুনী-তীরে হরি বলে কে? 
বুঝি প্রেমদাতা৷ নিতাই এসেছে। 

নিতাই নইলে প্রাণ ভুড়ালো কিসে?” 

পুরীধামে শ্ীগৌরাঙ্গ দেবের আজ্ঞা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ গৌড়দেশে প্রেম প্রচার জন্ত 
বহির্ষত হন। তিনি সর্বপ্রথম পানিহাটাতে রাঘব-ভবনে আসিদ্/ উহাকেই আদি 
প্রচারক্ষেত্রে পরিণত করেন। এই সময়ের বিবরণ বিস্তর প্রাচীন পদে বর্ণিত হইয়াছে। 
তক্ত-মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আমরা ছই একটি উদ্ধৃত করিতেছি। 

বিরলে নিতাই পাইয়। নিজ কাছে বসাইয়া 
মধু-ভাষে কহে ধীরে ধীরে। 

জীবেরে সদয় হঃয়ে হরিনাম লওয়াও গিয়ে 

্ যাও নিতাই সুরধুনী-তীরে ॥ 
প্রভূ কছে নিত্যানন সব জীব হুইল অন্ধ 

কেহ তন! পাইল হরিনাম । 
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এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে 
কূপ! ক'রে লওয়াবে নাঁম ॥ 

কৃতপাপ ছুরাচার নিন্দুক পাষণ্ড আর 

কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। 

কুমতি তার্কিক জন অধম পড়য়াগণ » 

জন্মে জন্মে ভকতি-বিসুখ। 

কঞ্$-প্রেম দানকরি . ... বালক পুরুষ নারী 

থণগ্ডাইও সবাকার হখ ॥ 

শ্নিত্যানন্দ প্রভূ তখন ;-__ 
গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া! নিতাই বিদায় হুইয়। 

আইলেন শ্রগৌড়মণ্ডলে। 
সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম 

কীর্তন বিহরে কুতৃহলে ॥ 
রামাই সুন্দরানন্ন বান্থ আদি তক্তবৃন্দ 

সতত কার্তন-রসে ভোলা । 

পানিহাটা গ্রামে আসি গঞ্জাতীরে পরকাশি 

রাঘৰ পণ্ডিত সহ মেল! ॥ 

সকল ভকত লৈয়। গৌর-প্রেমে মত্ত হৈয়। 
বিছরয়ে নিত্যানন্দ রায় । 

পতিত হূর্গত দেখি হইয়া করুণ আখি 
প্রেম-রত্ব জগতে বিলায় ॥ 

হরিনাম-চিন্তামণি দিয়া জীবে কৈল ধনী 
পাপ তাপ ছুঃখ দুরে গেল। 

শ্রীনিত্যানন প্রতু স্থুরধুনী-তীরে পানিহাটা গ্রামে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে 
অভিরাষ (খানাকুল), মাধব ঘোষ (বিখ্যাত গায়ক), গোবিন্দ ঘোষ, বাস্থদেব ঘোষ, 

রাঁমদাস, জন্দরানন্দ, গদাধর দাস ( এড়িয়াদহ ), মুরারি, কমলাকর পিপলাই (মাহেশ ), 

সদাশিব, পুরন্দর, কষ্জদাস হোঁড়, পরমেশ্বর দাস (খড়দছ ), মহেশ, গৌরীদাস পণ্ডিত 

( অদ্বিক1), উদ্ধারণ দত্ত ( সপ্তগ্রাম) প্রভৃতি বহুদংখ্যক ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাঁঘব- 

ভবনে গমন করিলেন। ্ 
রাধব পঙ্ডিত মহাসমারোছে শ্রীনিত্যানন্দ গ্রভুকে স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। 

“করগো্ঠীর সহিত রাঘবের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। 

“আজি পরাপনাথ আইল মম ঘরে।” 
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এই বার দয়াল নিতাই কীর্তন করিবার জন্ত ইচ্ছা! প্রকাশ করাতে, মুকুন্দ ঘোষ কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন, প্রতু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ের চিত্র শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবতে সুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হয় । ( অস্ত্য, ৫ম পরিঃ 7, 

*হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটা গ্রামে | 
রহিলেন সকল পার্ধদগণ সনে॥ 

নিরন্তর পরানন্দে করেন হৃষ্কার। 

বিহ্বলতা বই দেহে বাহা নাহি আঁর ॥ 
নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে । 
গায়ক সকলে আস মিলিল সত্বরে ॥ 

ক ক ্ ক 

মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই। 

গাইতে লাগিল! নাঁচে ঈশ্বর নিতাই ॥ 

হেন সে নাচেন অবধূত মহাঁবল। 

পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল ॥ 

নিরবধি হরি ঝলি করেন হুঙ্কার। 

আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার ॥ 

যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে । 
সেই প্রেমে ঢলিয়। পড়েন পৃথিবীতে ॥৮ (ইত্যাদি) 

এইরপে প্রত নিত্যানন্্র অধিকারী অনধিকারী নিব্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিয়া! জীব- 

জগতের উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন। ব্রিবেণী হইতে পানিহাটী পর্যন্ত অসংখ্য লোক 

কীর্তন দেখিতে রাঁঘব-ভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থাবর-জঙ্গম প্রেমানন্দে মগ্ন হইল। 

প্জিবেণী পর্ধ্স্ত আর পানিহাঁটা গ্রাম। 
কীর্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম ॥ 

দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্তন। 

অনন্ত কহিতে নারে আসে কত জন ॥”_ (বংশবিস্তার গ্রন্থ ) 

এক দিবম এইক্প মধুর নৃত্য-কীর্ভন হইতেছে, এমন সময়ে নবধীপে শ্ট্রীবাস-অঙ্গনে 
প্রীগৌরাঙ্গদেব যেমন মহাপ্রকাশ-লীল! করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে শ্রনিত্যানন্দ প্রত 
রাঘবের বিষু-খস্টায় উপবেশন করিয়া! ভক্তবৃন্দের প্রতি আন্ঞা করিলেন-_-“আঁজ আমার 
অভিষেক কর”। 

ভক্তবৃন্দ এই মহানন্মজনক আজ্ঞ। পাইয়৷ আনন্দে অধীর হুইয়৷ দৌড়াদৌড়ি করিতে, 
লাগিলেন। রাঘব পণ্ডিত প্রেমোন্মত্ত অবস্থার অভিষেকের কি যে আয়োজন করিবেন, 

তাহ! ঠিক করিতে পারিতেছেন না । কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে একটু প্রক্কৃতিস্থ হুইলে 



সন ১৩২২] শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটা-মাহাত্য ২৬৯ 
উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। রাধব পণ্ডিত সহ সহম্র মৃৎকসী আনাইয়! 

নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সহ পুত গঙ্জাবারিতে পুর্ণ করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 

যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ হইয়া গেল। তখন দামোদর পণ্ডিত অভিষেক-মস্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ 

প্রতৃর প্রীমস্তকে গঙ্গাবারি ঢালিতে লাগিলেন। হুরিধ্বনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতে 
লাগিল । 

শ্নানের পর রাঘব পণ্ডিত নূতন গামছ। দ্বার! ভ্ীঅঙ্গ মুছাঁইয়া। নূতন বসন পরিধান 

করাইলেন। নরহরি শ্রীঅঙ্গে অগুরু, চন্দন-চুয়া চর্চিত করিয়৷ দিলেন। তুলসী সহিত 
নুন্দর সুগন্ধি ফুলের মাল! গলদেশে লগ্িত হইল। অতঃপর নুন্বর খট্রায় হুপ্ধফেননিত 

শয্যা পাতিয়া তছুপরি প্রভুকে বসান হইল। ভাগ্যবান রাঘব পণ্ডিত শ্রীমস্তকে ছত্র 
ধরিলেন। কেহ চামর, কেহ গন্ধ, কেহ তান্ুল প্রভৃতি দ্রব্য লইয। প্রভু অশ্রে করযৌড়ে 

দণ্ডায়মান ঝাহলেন। আজ বাজবাজেশ্বরের অভিষেক! কেহুকিস্থির থাকিতে পারে? 

“জয়ধ্বনি করতে লাগিল ভক্তগণ। 

চতুর্দিকে হৈল মুহা! আনন্দ-ক্রন্দন ॥ 
ভ্রাহি ত্রাহি সভে বোলেন বাহু তুলি। 

কারো বাহ্ নাহি সবে মহ! কুতৃহলী ॥ 

স্বাস্থভাবানন্দে প্রত নিত্যানন্দ রার়। 

প্রেম-দৃষ্টি বৃষ্টি করি চারি দিকে চায় *-_-( অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায় ) 

পানিহাটাতে এই অভিষেক উপলক্ষ্যে বিস্তর প্রাচীন পদ রচিত হইয়াছিল। সকলগুলি 

উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। এ জন্ত একটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। 

গীত--আশাবরী । 

আজু আনন্দে নিতাইচাদে। 

শোঁভাময় সিংহাসনে বসাইয়া কেহ না ধৈরজ বাঁধে ॥ 

স্থবাসিত গলাজল লৈয়া | 

পড়ি মন্ত্র মাথে ঢালে জল 

দামোদর হরধিত হৈয়া ॥ 

জনন জয় ধ্বনি করি। 

মানুষে মিশায়ে সুরগণ শোভা 

নিরথে নয়ন ভরি ॥ 

কেহ গাঁর অভিষেক রঙ্গে । 
পরাইয়! শুভ্র বাস নরহরি চন্দন দেই সে অঙ্গে ॥ 

--(ভক্তিরত্বাকর, ১২ তরজ) 
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প্রস্ু খ্টার উপর উপবেশন করিয়া! রাতবকে আল্তা করিলেন,_-প্রাধব, কদ্বকুগ 'আমার 

অতি প্রিম্ন। তুমি কদন্থের মাল! আমাকে উপহার দাও ।” 
রাঘব করযোড়ে কহিলেন,--ঞ্প্রীপাদ, এ সময় ত কাস্বফুল ফোটে না। কি করিয়া 

আপনার আজ! পালন করিব ?” 

প্রভূ। বাটার মধ্যে গমন করিয়া একবার তোমার উদ্ভান দেখ দেখি; পাঃইলেও 
পাইতে পারিবে। 

রাঁবব বাটীর মধ্যে গমন করিয়! আশ্চর্য্যাত্বিত হইলেন। দেখিলেন, আস্বিরের গাঁছে 
বিস্তর কদদ্ব ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে । যথা ;-_ | 

“আজ্ঞা করিলেন শুন রাঘব পণ্ডিত। 

কদম্থের মাল। ঝাট আনহু ত্বরিত ॥ 

বড় প্রীত আমার কাদস্ব পুষ্প প্রতি । 

কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি ॥ 

করযোড় করি রাঘবানন্দ কহে। 

কদন্ব পুষ্পের যোগ এ সময় নছে॥ 

প্রভু বোলে বাড়ী গিয়! চাহ ভাল মনে। 
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে ॥ 

বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব । 

বিশ্মিত হইল! দেখি মহ! অন্থভব ॥ 

জন্বীরের বৃক্ষে সব কদ্ধের ফুল। 

ফুটিরা আছয়ে অতি পরম অতুল ॥” 

-_-( শ্রীচৈতন্তভাগবত, অস্ত্য, «ম পরিঃ) 

টাঁব! নেবুর গাছে কদনম্বের ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া রাঘব আনন্দে বাহ-হার! হইলেন। 

ভক্তগণ অপূর্ব কদন্বপুশ্পের সৌরভে বিহ্বলতা প্রকাশ করিতে লাগিজেন। মালা 
গাথিক়্া পণ্ডিত মহারাজ প্রভুর গলদেশে অর্পণ করিলেন। তখন সকলে পরানন্দে নৃত্য 

করিয়। উঠিলেন। 
এইন্ধপ লীলাতরঙ্গে ভক্তগণ মগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে আচন্থিতে কোথা হইতে 

অদ্ভুত দমনক পুষ্পের মহানুগন্ধ তক্তগণ উপলব্ধি করিতে লাগ্সিলেন। ্্রীনিত্যানন্দ প্র 
বলিলেন, “কোন সুগন্ধ তোমরা কি নাসিকায় অনুভব করিতেছ ?” 

তক্তগণ। হী প্রত, দমনক পুষ্পের গদ্ধের মত অতি মনোহর স্থগন্ধ আমরা পাইতেছি। 
প্রভু । ইহার গুপ্ত রহস্ত কেহ কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ ? 
তক্তগণ। আজ্ঞা না। 

প্রভূ । শ্রগৌরাক্গ প্রস্থ তোমাদের কীর্তন শুনিতে নীলাচল হইতে রাধব-ভবনে 

চি 
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আবিভূত হইয়াছেন। তীহার গলদেশের দমনক পুণ্পের মালার গন্ধই তোমর1 পাইয়াছ। 

অতএব সর্বকার্ধ্য পর্সিহার পূর্বক নিরস্তর ক্কষ্ণনাম কর। এই বলির হস্কার গর্বনে 
সর্বলোকের উপর প্রেম-ৃষ্টিপাত করিলেন। তখন ভক্তগণের হইল কি ?_- 

*নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টিপাতে । 
সভার হইল আত্মবিস্বৃতি দেহেতে ॥ 

রা নী রা 

যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে । 

নিত্যানন্্ হৈতে তাহা পাইল জগতে ॥*--( শ্রীচৈতন্তভাগবত ) 
এইব্প প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ভক্তগণ কি করিতে লাগিলেন ?-- 

শকেহ গিয়। বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে। 

পাতে পাতে বেড়ার তথাপি না পড়ে ॥ 

কেছে! কেহে! প্রেম-স্থে হুঙ্কার করিয়া । 

বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া ॥ 

ক ঙ ক 

কেছে! বা গুবাক-বনে যায় রড় দিয়া। 

গাছ পাচ সাত গুয়া একত্র করিয়া ॥ 

হেন সে দেছেতে জন্দিয়াছে প্রেম-বল। 

ভৃণগ্রায় উপাড়িয়া ফেলাল সকল।*-__(&) 
আরও কি হইল 1-_ 

“অশ্রু কম্প্তস্ত ঘর্ম পুলক হুষ্কার। 

স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জন পিংহ-সাঁর ॥ 

শ্রআনন্বমুচ্ছ! আদি যত প্রেমভাব। 
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ অন্থরাগ ॥ 

সভার শরীরে পুর্ণ হইল সকল ।”-- (প্র) 

তখন নিত্যানন্দ প্রভূ তাছার পারিষদগণকে সর্বশক্তিসম্পর্ন করিয়া! প্রচার-কার্ষ্যে 

নিযুক্ত করিলেন। এই পারিষদগণের এক একজন ভুবনপাবন, অস্ুলনীয় শক্তিধর । 
শ্যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান। 

_ সভাঁতে হইল সর্ধব-শক্তি অধিষ্ঠান ॥ 

সর্বজ্ঞতা বাকৃসিদ্ধ হইল সভার। 

সভে হইলেন যেন কন্মর্প আকার ॥ 

সতে ঘারে পরশ করেন হস্ত দিয়া। 

মেই হয় বিহ্বল সকল পাঁসরিয়া ॥*--( শ্রীচৈতন্ভাগত ) 
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এইক্সপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নানাবিধ প্রশ্বর্ধ্য প্রকাশ করিয়া তিন মাঁস বাব শ্রীপাট 

পানিহাটা ধন্ত করিয়াছিলেন । | 
«এইমত পানিহাঁটী গ্রামে তিন মাস । 

করে নিত্যানন্দ প্রভূ ভক্তির বিলাপ ॥ 
ছ রঃ রী 

পানিহাটা গ্রামে যত হৈল প্রেম-সুখ। 
চারি বেদে বণিবেন সে সব কৌতুক ।*-_-( শ্রীচৈতন্তভাগবত ) 

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোঁৎসব 

"ইনি (রঘুনাথ দাস) জীবনের ত্যাগম্বীকারে জগদ্িখ্যাত শাক্যসিংহেরও সন্গিধানে বসিবার 

যোগ্য পুরুষ এবং বৈরাগ্যের চরমোৎকর্ষে খষি-যোগীরও শিক্ষান্থল।”--( কালী প্রসন্ন ঘোষ ) 

এক দিবস এরূপ ভাব-তরঙ্জে সকল ভক্তগণকে ডূবাইয়! নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটার গঙ্গা- 

তীরে বটবৃক্ষের চবুতর! উপরে বসিয়া আছেন। চারি দ্রিকেই ভক্তগণের আনন্দকোল1হল 

এবং হরিধবনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতেছে । এমন সময়ে একটি সুন্দর যুবক ধীরে ধীরে 

বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যুবকের চরণ চঞ্চল, পিগ্ডার ( বেদীর ) 

নিকট অগ্রসর হইতে প্রাণের ইচ্ছ!, কিন্ত যাইবেন কি, পা যেন আর উঠিতেছে না। 
তাই বেদীর দিকে সলজ্জভাবে এক একবার দৃষ্টিপাত করিতেছেন । আর দেখিতেছেন যে, 

"গঙ্জাতীরে বৃক্ষমূলে পিগ্ির উপরে। 

বমি আছেন যেন কোটা সুরের্যাদদয় করে। 
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞ্চাছে বেহ্টিত। 

দেখিয়! প্রভৃর গ্রভাব রঘুনাথ বিশ্মিত ॥৮--( চরিতামৃত, অস্ত্য, ৬) 

যুবক বিশ্মিত হইলেন। অধিক ক্ষণ আর সে ভাবে থাকিতে পারিলেন না। তাই 

সেই স্থানেই প্ররস্ুর উদ্দেশে ভূমিতে দেহ বিলুষ্ঠিত বরিলেন। এই যে এতক্ষণ একটি 

যুবক এক স্থানে দণ্ডা়মান রহিয়াছে, পার্যদগণের মধ্যে কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। 

দগ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করাতে জনৈক সেবক তাহাকে চিনিতে পারিয়। শ্রীপাদ নিত্যানন্ 
প্রতৃকে বলিলেন,--“এঁ দেখুন, রঘুনাথ দান আসিয়া! আপনাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন।” 
প্রতুর দৃষ্টি তখন রঘুন্মথের উপর পতিত হইল। রবুনাথকে দেখিয়! শ্রীঃপাদ অত্যন্ত আন- 
নিত হইলেন এব্ং রহম্ত করিয়া রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন ;-- 

*গুনি প্রস্থ কহে চোর] দিলি দরশন। 

আঁয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন ।*--(8) 

'্ীপাদ ডাকিতেছেন, কিন্তু রঘুনাথ অরসিতেছেন না। সলজ্জ এবং সম্কুচিতভাবে পূর্ব- 
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স্থানেই দণ্ডায়মান আছেন। তখন নিত্যানন প্রভু উঠিয়া গিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া 
আনিলেন। আঁর--“আকর্ধিয় তাঁর মাথে প্রভূ ধরিল চরণ।”__€ চরিতামৃত, অস্ত, ) 

যে পদরজঃ পাইবার জন্তু কত শত ব্রক্ষাণ্ডের প্রাণিগণ যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া তপস্যা 

করিতেছেন, সেই শ্রপাদপদ্প আজ নিতাইটাদ আমাদের জোর করিয়া! রঘুনাথের মন্তকে 

অর্পণ করিলেন। ধন্য রঘুনাথ দাস ! ধন্ত তোমার ভক্তি ! তাহার পর কি হইল? 

"কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময় । 
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়! সদয় ॥ 

নিকটে না আইস মোর ভাগ দুরে দূরে। 

আজি লাগি পাইয়াছে! দণ্ডিমু তোমারে ॥”-- (৪) 

প্রীপাদ তখন রখুনাথকে দণ্ড দিতে চলিলেন। দণ্ড কি? না, “চিড়! দধি আনিয়া 
আমার ভক্তগণকে ভোঙ্ন করাও ।* অপরূপ দণগ্ুবার্তা শুনিয়া রঘুনাথ দাস আনন্দে 

অধীর হইলেন। ধনীর সন্তান, অর্থের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। এক বিংশতি লক্ষ 

মুদ্রার অধিকারী । তৎক্ষণাৎ দ্রব্যাদি আহরণ জন্ত চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। 
মহোৎসবের বিশেষভাবেই আয়োজন হইতে লাগিল । 

মুহূর্ত মধ্যে উৎসব-সংবাদ চারি দিকে প্রচার হইয়া গেল। বিশেষতঃ রঘুনাথ দাসের অতুল 
বিষয়-বৈভবাদি পরিত্যাগ করণাস্তর বৈরাগ্য গ্রহণ-সংবাদে উহ্থীকে দর্শন করিবার জন্ত 

লোকের হুড়াহুড়ি পড়িয়! গেল। অচিরেই বৃক্ষতল সহ সহম্র মনুষ্য পূর্ণ হইল । 

এদ্দিকে অন্তান্ত গ্রাম হইতে ভারে ভারে দ্রবা-সামগ্রী আসিয়া! পৌছিতে লাগিল। 

বছুসংখাক হোলপা (মালসা) এবং বড় বড় মৃত্কৃ্ডিক! (গামলা) আন! হইল। দধি- 
দুগ্ধ, ক্ষীর, চিনি, চিড়া, টাপাকলা, ঘ্বত, কর্পুর প্রভৃতি উপকরণ রাশীককৃত হইল। বড় বড় 

মাটার গামলার কতকগুলিতে উষ্ণ ছুপ্ধ দিয়! চিড়া ডিজাইয়া! তাহাতে দধি, চিনি দিয়! ভোগের 

যোগ্য করা হইল। অপর গামলাগুলিতে উক্ত গরম ছুগ্ধের চিড়া লইয়া তাহার সহিত ক্ষীর, 

চাপাকলা, চিনি, ঘ্বৃত, কর্পূর প্রভৃতি মিশাইয়1 সজ্জিত করা হইল। এইরূপে ভোগের আয়োজ- 
নাদি শেষ হইলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভূবনমোহছন বেশে সজ্জিত হুইয়! পিগার উপরে বনিলেন। 

একজন ব্রাহ্মণ শতটি সুদজ্জিত মালদা প্রতূর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। নিত্যাননোর পারে 
রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধরদা, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, 

পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গোৌরীদাস, কৃষ্দাস হোড়, উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তগণ 

শোভা পাইতে লাগিলেন। মহোৎসব দেখিতে যে সকল সগ্ত্রান্ত পণ্ডিত ভট্রাচাধ্য আসিয়া- 

ছিলেন, প্রতু তাহাদেরও মাল্য দিয়! দ্বীয় পার্খে বসাইলেন। এইনসপে বেদীর উপরের 

স্থান পূর্ণ হইলে শ্রীবৃক্ষতলার় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বুতর লোক উপবেশন করিলেন। .ক্রমে এমন 

ভিড় হইতে লাগিল যে, বৃক্ষতলও পরিপূর্ণ হইয়। গেল। তখন লোকে $-- 

৩৫ 
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“তীরে স্থান না পাইয়া আর কথে! জন। 

জলে নাদ্বি করে দধি চিপিটক ভক্ষণ ॥*--( চরিতামৃত ) 

্রীপাদ তখন প্রত্যেক লোকফে ছুইটি করিয়া! মালসা দিবার আজ্ঞা দিলেন। ছুইটি 

দিবার কারণ, একটিতে ছুদ্ধ চিড়া, অপরটিতে দধি চিড়া ভোজনের জন্ত। বিংশতি জন 

পরিবেষক বেদীতে, বুক্ষতলে এবং গঙ্গার তীরভূমিতে পরিবেধণ করিতে লাগিলেন। এমন 

সময় রাঘব পঙ্ডিত নানাবিধ মনোহর প্রসাদ লইয়া প্রভূ ও ভক্তগণকে বিতরণ করিতে 

করিতে প্রতুকে কহিলেন,-_পশ্রীপাদ, আমি আপনার সেবার জন্য গৃহে বহুবিধ প্রসাদ 

প্রস্তত করিয়। রাখিয়াছি, আর আপনি এখানে সেবা করিতে উদ্ভত হইয়াছেন?” 

প্রভূ হাসিয়া হাদিয়া কহিলেন,__“প্রপাঁদ রাখিয়া ভালই করিয়াছ) এখন থাকুক, রাত্রে 

তোমার বাটীতে গিয়। তাহা ভোজন করিব। এখন যে প্রসাদ আনিয়াছ, খাওয়া 

বাউক। আর জান ত রাঘব, আমি গোয়'ল গোপগণের সহিত এইরূপ পুলিন-ভোজন 

বড়ই ভালবাসি । এক্ষণে তুমিও এখানে আমার পার্থে উপবেশন করিয়া প্রসাদ পাও ।” 

এই বলিয়! রাঘবকে ছুইটি মালসা প্রদান করিলেন। সমস্ত লৌকের পরিবেষণ সমাপ্ত হইলে 

প্রভূ ভাবাবেশে এক লীল! করিলেন, তাহ ভগাবান্ অন্তরঙ্গ ধাহারা, তাহারাই বুঝিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই $-_ 

“সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল। 
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥ ন্ 

মহাপ্রভু আইল! দেখি নিতাই উঠিল! । 

তারে লঞ্চা সভার চিড়! দেখিতে লাগিল! ॥ 

সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া একেক গ্রাস। 

মহাপ্রভুর সুখে দেন করি পরিহাস ॥*-_() 

গৌরাজদেবও হাসিয়া হাপিয়! নিত্যানন্দ-মুখে এক এক গ্রাস দিতে লাগিলেন। অস্তরজ 

বৈষবগণ এ রঙ্গ দেখিয়। মোছিত হইতে লাগিলেন। 

“তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা । 

চারি কুণ্ডী আরোয়৷ চিড়া ডাহিনে রাখিল। ॥ 

আসন দিয়! মহাপ্রতুরে তাহা! বসাইল]। 
ছুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিল! ॥"--(&) 

এইবার নিত্যানন্দ গ্রভু সকলকে ভোঞ্জন করিতে আজ্ঞ। দিলেন। তখন সকলে মিলিয় 

হরিধবনি করিয়া মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের স্ুরধুনীকে যমুনা ভ্রম 

হইল। তাহাদের মনে হুইল, তাহারা যেন দ্বাপরের লোক, শ্রিবৃন্দাবনচন্ত্র শ্রীকৃষ্'র 
সহিত আল পুলিন'ভোজন করিতেছেন। নিত্যানন্ব-কৃপাপ সকলেই এই ভাবে বিভোর 

হইলেন। পানিহাটী বৃন্ধাৰবনে পরিণত হইল। 
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পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, মহোৎসবের সংবাদ মুহূর্তমধ্যে প্রচার হওয়াতে চতুর্দিক হইতে 
অনবরত লোক-সমাগম হইতে লাগিল। তাই লোক-সমাঁগমের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের উপ- 

যোগী দ্রব্যাদিরও বিস্তর দোকান-পসারি আপিয়৷ উপস্থিত হইল । তাহাদের বিবরণ গুস্থন ১-- 

“মহোৎসব শুনি পসারি গ্রাম গ্রাম হৈতে। 

চিড়! দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে ॥ 

যত দ্রব্য লঞ। আইসে সব মুলা লয়। 

তারি দ্রব্য মূল্য লঞ তাহারে খাওয়ায় ॥ 

কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন। 
সেঙ্কো চিড়া দধি কল! করিল ভক্ষণ ॥”_-( চরিতাঁমৃত, অস্তা, ৬) 

প্রড়ুর ভোজন শেষ হইলে একজন ব্রঙ্গণ আসিয়া ভাম্বপাদি যোগাইলেন। ভক্তগণ 
মাল্য-চন্দনে শ্রীঞঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া দিল। পরে রঘুনাথ দাসকে প্রস্তু আহ্বান করিয়া 

দেবছৃল্পত ত্বীর অধরামৃত প্রদান করিলেন। রথুনাথ প্রসাদ প্রাপ্তে মহানন্দে ভোঁজন 
করিতে লাঁগলেন। ইহাই রঘুনাথ দাসের দণ্ডমফোৎসব। এই উৎমব ১৪৩৯ শকের 

জ্যেষ্ঠ মাসের শুরুপক্ষীয় ত্রয়োদণী তিথিতে সম্পন্ন হইয়াছিল । অগ্থাবধি উক্ত মাসের উক্ত 

তিথিতে মহ।সমারোহে সেই স্থানেই উৎসব হইয়া থাকে । এ দিন প্রেমবন্তার় পানিহাটা 

গ্রাম ভাদিয়া যায়। 

দিবা অবসান হইলে রঘুনাথ প্রস্তুতি ভক্তবৃন্দ সহ নিত্যানন্দ প্রভু রাঘব-মন্দিরে গমন 
করিলেন ও কীর্তন আরম্ভ করিলেন । 

“ভক্ত সব নাচাইয়! নিত্যন্দ রায়। 

শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়॥ 

চি রঃ ঝঃ ক 

নৃত্য করি প্রতু যবে বিশ্রাম করিল । 

ভোব্নের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল ॥*-_ (চরিতামুত, অস্তা, ৬) 

রাঁধব পণ্ডিত মহারাজ দিবাভাগে যে সমস্ত প্রসাদ প্রভুর জন্ত রাখিয়াছিলেন এবং প্র 
সেই সমস্ত রাত্রে অঙ্গীকার করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কীর্তন-শেষে পণ্ডিত 

মহাশয় সুযোগ বুঝিয়। সেই সমস্ত আনিয়৷ প্রভুকে ভোঞ্জন করাইতে লাগিলেন । নিত্যানন্দ 

প্রভুর ডাইন দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর উদ্দেশে একথানি আসন প্রস্তুত হইলে রাঘব দেখিতে 

পাইলেন )-_ 

"মহাপ্রভু আমি সেই আসনে বসিলা ।*--( চরিতামৃত, অস্ত শু) 

* তখন পণ্ডিত মহারাজ মহানন্দে ছুই ভাইকে তোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

*্রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার । 

মহাগ্রত্ যাহ! খাইতে জাইসে বার ঘান়্॥ 
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০ ষঁ ঝা 

সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার। 

ছুই ভাই তাহা! খাঞা সন্তোষ অপার ।*--( চরিতামূৃত, অস্ত্য, ৬) 

পশ্চাৎ সমুদয় ভক্তগণকে প্রসাদ পরিক্বধণ করা হইল। এই সময় ভক্তগণ রঘুনাথকে 

লইয়া! এক সঙ্গে প্রসাদ পাইবেন, এ ভন্ তাহাকে ডাকিতে উদ্তত হইলে, রাঘব তাহাদের 

নিষেধ করিলেন। পরে ভক্তগণের আহার শেষ হইলে সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 

পঙিত মহারাজ সুন্দর বিছানায় শ্রনিত্যানন্দ প্রভুকে শয়ন করাইয়া! পদসেবা দ্বার তাহার 

নিদ্রা আকর্ষণ করাইয়া নিজে ভোজন করিতে গেলেন। এই সময় তিনি রঘুনাথকে 

ডাকিয়-_ 

*কহিল চৈতন্ত গোসাঞ্চি করিয়াছেন ভোজন । 

তার শেষ পাইলে তোমার থগ্ডিল বন্ধন ॥৮-_চরিতামুত, অস্ত, ৬) 

এই বণিয়। প্রতুদ্বয়ের ভূক্তাবশেষ মহামহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন। ইহারই জন্ত রঘুনাথকে 

ভক্তগণ সঙ্গে প্রসাদ পাইতে নিষেধ করিয়াছিল্নে। এইকপে রঘুনাথ সে রাত্র রাঘব-ভবনে 

অবস্থিতি করিয়৷ পরদিন প্রাতে পূর্বোক্ত গঙ্গাতীরস্থ শ্রীবৃক্ষরাজমুলে, যেখানে শ্রীনিত্যানন্দ 

প্রতু সপারিষদে বদিয়া আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়! প্রসুর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়৷ ধীরে ধীরে 

বলিতে লাগিলেন; 

“অধম পামর মুগ্চ হীন জীবাধম। ্ 

মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্ত-চরণ ॥ 

বামন হঞ1 যেন চান্দ ধরিবারে চায়। 

অনেক যদ্ধ কৈন্ু যাইতে কতু লিদ্ধ নয়॥ 

যত বার পলাঙ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া । 

পিতা মাঙ1 ছুই জন। রায়ে বান্ধিয়। ॥ 

ভূমি কপ কৈলে তারে অধমেও পায়। 

তোমার কপ বিনে কেহে চৈতন্ত না পায় ॥ 

অযোগ্য মুগ নিবেদন করিতে করে? ভয়। ্ 

মোরে চৈতন্য দেহ গৌসাঞ্ি হইয়। সদয় ॥ 

মোর শিরে পদ ধার করছ প্রসাদ । 

নির্বিক্নে চৈতন্য পাঙ কর নাশীর্ববাদ ॥”__-(৫) 

রখুনাঁথ দাসের কাকুতি দেখিয়! প্রভু ভক্তগণের গ্রতি চাহিয়৷ কছিতে লাগিলেন $- . 

প্ছাসিয়া কহে প্রত সব ভক্তগণে। 

ইঞ্ঠাক় বিষন্-জখ ইজনুখ সমে॥ 

১৪ 
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চৈতন্-কপাঁতে সেছো নাহি ভায় মনে। 

সবে আশীষ দেহ পায় চৈতন্ত-চরণে ॥ 
কৃষ্ণপাদপন্পম-গন্ধ যেই জন পাঁয়। 

ব্রহ্ধলোক আদি সুখ তাঁরে নাহি ভার ॥”--€ চরিতামূ ত, অস্ত, ) 

এই কথ! বলিয়৷ প্রভু রঘুনাথের মন্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পন করিয়! বলিলেন )-- 

/ “তুমি যে করাইলে এই পুলিন-ভোজন । 

| তোমায় কৃপা করি চৈতন্ত কৈলা' আগমন ॥ 

, ক্কপা করি কৈল ছুগ্ধ চিগীট তক্ষণ। 

নৃত্য দেখি রাত্রে কল প্রসাদ ভে'জন ॥ 

তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইল! আপনে । 

ছুটিল তোমার যত বিদ্বাদি বন্ধনে ॥ 
স্বরূপের স্থানে তোম! করিবে সমর্পণে । 

অন্তরঙ্গ ভূত্য বলি রাখিবেন চরণে ॥ 

[নিশ্চিন্ত হইয়! যাহ আপন ভবনে । 

অরে নির্ব্ঘে পাবে চৈতন্ত-চরণে ॥*-- (৬) 

সকল ভক্তগণ তখন রঘুনাথকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ তাহাদের 
শ্রীচরণ বন্বন। কিয়! এবং শ্ীরাধব পণ্ডিতের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়া এক শত মুদ্রা 

এবং ৭ তোল! সুবর্ণ মহাস্তগণের দক্ষিণান্বূপ নিত্যাণন্দ প্রভুর ভাগ্ারীর হস্তে প্রদান 

করিলেন এবং প্রভু যাহাতে এ সংবাদ জানিতে না পারেন, তাহার জন্ত বিশেষ করিয়া 

বলিয়া দিলেন। ণ 

ইহার পর রাখব পণ্ডিত মহাশয় রঘুনাথকে স্বীয় ভবনে লইয়! গিয়া গ্রীবিগ্রহ দর্শন 

করাইলেন এবং প্রসাদি মাল্য-চন্দন ও পাথেয়স্বরূপ প্রচুর প্রসাদাদি সঙ্গে দিয়! সজল-নয়নে 
গৃহে পাঠাইয়। দিলেন। রঘুনাথ দাস রাঁঘবের চরণধুলি গ্রহণ করতঃ পপ্রমানন্দে গৃহা ভিমুখে 
গমন করিলেন )-_ 

“তার পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা । 
নিত্যানন্দ-ক্কপায় আপনাকে কৃতার্থ মানিল। ॥*-__(এ) 

রাঁঘব-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন 
*এক দিনে নৌক1 আইল পানিস্থাটী গ্রাম । 

রর ভক্ত সঙ্গে নৌক! হইতে নামে তগবান॥*-__-( চৈতন্তচন্ত্রোদয় নাটক ) 
এই সেই পানিহাটী! এ সেই প্রনুর আনন্দ-বিশ্রামের গ্বান রাধব-মন্দির |! এ সেই 

ভাগীরখীতীরে প্রাচীন ৫€০* বৎনয়ের বটবৃক্ষ | উচ্গারই দক্ষিণ পার্থে ইইফ-নির্দিত এ তপন 
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ঘাট! এই ঘাটেই দেবেস্্-মুনীক্রের সাধনার ধন প্রতৃর শ্রীচরণ-ধুলি পতিত হুইয়াছিল। ধন্য 
পানিাটা তোমার তপন্তা-বলকে ! আর আমরাও ধন্ত তোমার ক্রোড়ে জগ্ম গ্রহণ করিয়া। 

চারি শত বংসর পূর্বে স্বয়ং ভগবান্ মানবরূপে আমাদের বাস-ভবনের পার্থে আসিয়াছিলেন, 
এ কথা মনে আসিলেও আনন্দে অধীর হই। 

নীলাচলধাম হইতে শ্রীবন্দাবন গমন-মানসে মহাপ্রভু যখন বহির্গত হইলেন, তখন 
উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি মহাভাগবত গঞ্পতি প্রতাঁপরুদ্র তাহার রাজ্যের মধ্যে যেষে পথ 

দিয়া প্রত গমন করিবেন, সেই সমস্ত পথ স্থসজ্জিত করিয়া এবং বিবিধ অন্ুগানে তাহার 

যাত্রার নুবিধ। করিয়! দিয়া নিজে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়, সার্বভৌম 

প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে উড়িয্যার শেষ স:মায় উপস্থিত হইয়! সাশ্রনয়নে ভক্তদের বিদায় দিলেন। 
এইবার মুসক্মান-অধিকার। বিশেষ সেই সময় প্রতীপরুদ্রের সহিত মুসলমান বাদসাহের 
সহিত যুদ্ধ হইতেছিল। সে কারণ এক রাজ্য হইতে অপর রাঞ্যে যাইবার পক্ষে বড়ই 
অসুবিধা । এই মুগলমান-অধিকার পার না হইলে অন্তত্র যাইবার উপায় নাই ; তাই লীলা- 

ময় প্রভূ এ স্থলে এক লীলা! গ্রকাশ করিকেনে। সেই লীলার ফলে সেই দেশের এক জন সন্্রাস্ত 

ধবন রাজ কর্মচারী প্রভৃর পরম ভক্ত হইয়া বৈষ্ণব হইলেন এবং নিজে নৌকার্দি সংগ্রহ 
করিয়! গ্রভৃকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন, আরও জলান্থ্যর ভয়ে অপর কতকগুলি 
নৌকাতে সৈন্ত-সানন্ত পৃরিয়। স্বয়ং প্রহরিস্বক্ূপ থাকিয়! প্রতুর সঙ্গে পিছলদা পর্য্যন্ত আ- 

লেন। মহাপ্রভু পিছলদ। পর্য্যস্ত আসিয়া ভক্ত মুসলমানকে সৈম্ত-সামস্ত সহ বিদায় দিলেন। 

ঘবন-রাজ কর্মচারী প্রতুর সঙ্গ ছাড়িয়া কোন মতে যাইতে চাহেন না। তিনি,-_ 

“উচ্চৈং্বরেঃহরি বলি কান্দে ফুকারিয় | 
মহাভাগবত হৈলা প্রতু-রূপা পাঞ। ॥ 
ছাড়িয়! না যায় ম্নেচ্ছ কান্দিতে লাগিল। 

বছ বস্তে গ্রভু তারে বিদায় করিল ॥*_( 8) 

পিছলদ| হইতে শ্বতঙ্তর নৌকাযোগে এক দিনেই প্রভু পানিহাঁটা আলিয়া! পৌছিলেন। অতি 
আশ্চর্য্য ঘটনা, নৌক। ঘাটে আসিদ্! লাগিব! মাত্র কোথ! হইতে অসংখ্য লোক প্রতুকে 
দেখিবার জন্ত সমুদয় স্থান পূর্ণ করিয়। ফেলিল। লোকের হুড়াহুড়িতে এবং প্রত্যেকের 
মুখে ণ্জয় গৌর হরি, জয় গৌর হরি* শবে তুমুল কে।লাহল উিত হইতে লাগিল। 
প্রতু লোক-সংঘটে উপরে উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই সমগের চিত্র শ্রীচৈতন্তচক্ত্রোদয় 
নাটকে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। মহাক্ছভব প্রেমদাদকৃত অঙ্গুবাদ হইতে সামানত উদ্ধৃত 
করিয়া দেখাইতেছি )- 

"এক দিনে নৌক। আইল পানিহাটা গ্রাম । 
ভক্ত সঙ্গে নৌক1 হইতে নামে ভগবান 
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রাজ1 কহে সার্বভৌম সে গ্রামে কে হয়। 
কি নিমিত্ত তথা প্রভূ করিল বিজয় ॥ 
ভট্ট কহে তথা আছে রাঘব পণ্ডিত। 

পরম মহান্ত তিহে। জগতে বিদিত॥ 

বার্থাহারী লোক কনে শুন ভট্টাচার্য্য । 

সেই গ্রামে যাইতে হৈল পরম আশ্চর্য্য ॥ 

রাজা কছে কি আশ্চর্য্য হঈল তাহ! বল। 

লোক কহে নরদেব শুন যে দেখিল॥ 

গঙ্গাতী র-সীম' প্রভূ যেই মাত্র গেলা । 

অকন্মাৎ কোথ1 হৈতে লোকময় ছৈল। ॥ 

যত লোক আইল তাহ! কহিতে না পারি। 

এই কথা শুনি মনে কহিবে বিচারি ॥ 

ধরণীতে ধূলিরাশি যতেক আছিল। 

হেন বুঝি সেই সব লোকময় হৈল ॥ 

অথব। আকাশে ছিল যত তারাগণ। 

নর হা পৃথিবীতে করিল গমন ॥ 
গৌরহরি বলি লোকে চতুর্দিকে ধায়। 
চলিবারে মহা প্রভূ পথ নাহ পায় ॥ 

বহু কষ্টে আইলা রাঘবের ঘরে। 

রাঘব ভূবিল! মহা! ভানন্দসাগরে ॥ 
সে রাত্রি রহিল! প্রভু তাহার মন্দিরে । 

নান! যত্বে নানা সেবা করিল প্রত্ুরে ॥” 

রাঘব শশব্যস্তে গললমীক্কতবাসে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হুইলেন। প্রভূ ভাগাবান্ 
নাবিককে নিজ পরিধানের বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করতঃ রাঘব সঙ্গে 

ভিড়ের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এতদঞ্চলের লোকসমুছ নদীয়া অবতারের 
বাদ কেবল লোকমুখে গুনিয়াই আসিতেছিলেন। আজ তাহারা ম্বচক্ষে প্রতুকে দর্শন 

করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাহাদের ভববদ্ধন মোচন হইয়া গেল। প্রভুর সককণ দৃষ্টিপাতে 
সকলেই প্রেম লাঁভ করিলেন। রাঘব আনন্দ-পাথারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে সা্ছচরে 
প্রভুর সেবাদির পারিপাট্য করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এক দিবস মহাপ্রভু এখানে 

.অবস্থিতি করিয়া স্থাবর জঙ্গম পর্য্স্ত উদ্ধার করতঃ পরদ্দিন গ্রাতে কুমারহট্রে শ্রীনিবাস- 
সমীপে গমন করিলেন। 

এ স্থানে একটি আপাত বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। অর্থাৎ প্রীচৈতন্তচক্ত্রোদয় নাটকে এবং 
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প্রীচৈতন্তচরিতামৃতে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌঁড়ে আগমনকালীন শ্রীপাট পানিহাটীতে পদা- 
পণ করিয়াছিলেন লিখিত আছে, কিন্তু শ্রচৈতন্তভাগবত গ্রন্থে ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রস্ভুর 
গৌড় হইতে নীলাঁচলে ফিরিয়া! যাইবার সময় পানিহাঁটাতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, লিখি 5 

আছে। এই অসামঞ্জন্ত ঘটনার মীমাংসা কি? 

মীমাংসা অতি সহ । শ্রীবুন্দাবন দাদ শ্রীচৈতন্তভাঁগবতে যাহ! লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্দাস 

'কবিরাজ গোস্বামী পুনরুক্তি-ভয়ে সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই । এ কথা উভয় গ্রন্থেই 
পাওয়া যায়্। বস্ততঃ নীলাচল হইতে আসিবার সময ও তথায় যাইবার সমম্ন উভয় সময়েই 
প্রভু পানিহাটীতে পদধূলি দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি । 

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীবুন্দীবন বা গৌড় যাত্রার বিবরণে পানিহাীতে 
প্রত্থুর পূর্বোক্ত অবস্থিতি-কাহিনী বর্ণন করিয়া পরে লিখিতেছেন,__ 

“তথা হৈতে প্রভূ যৈছে গৌড়েরে চলিলা। 
তবে রামকেলী গ্রামে গ্রভূ যৈছে গেল! ॥ 

৪ রক কচ 

নাটশালা হৈতে প্রত পুনঃ ফিরি আইলা । 

লোক ভিড়-ভয়ে বুন্দাবনে নাহি গেল ॥ 

শাস্তিপুরে পুনঃ কৈলা দশ দিন বাস। 

বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥ ্ 

অতএব ইহ! তার না কৈল বিস্তার। 

পুনকুক্তি হয় গ্রন্থ বাঢ়য়ে অপার ॥”- (চরিতামৃত, মধ্য, ১৬ পরিচ্ছেদ) 

এ জন্ত চরিতামুতে প্রসুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন. সময়ে পানিহাটাতে অবস্থিতি-কাহনী 
আদৌ উল্লেখ নাই। 

আবার শ্রীবৃন্দাবন দাদ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতাদির লিখিত পানিহাঁটার বিবরণ চৈতন্ত- 

ভাগবতে উল্লেখ না করিয়া অতি সংক্ষেপে ছুই কথায় নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমন- 

কাহিনী সমাপন করিয়াছেন। যথা, | 
“ঠাকুর থাকিয়। কত দিন নীলাঁচলে । 

পুন গৌড় দেশে আইলেন কুতৃঞলে ॥*--(চৈতন্ ভাগবত, অস্ত্য, ৩ অঃ) 
তাহা হলে উক্ত ছুই সময়েই প্রভুর পানিগাটাতে আগমন কাহিনী ছুইখানি গ্রন্থ দ্বারা 

বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল। 
শ্রবৃন্মাবনদান শ্রীঠৈতন্তভাগবতে প্রভুর শ্রীক্ষেত্রে পুনরায় গমনসময়ে পানিহাটাতে 

অবস্থানের কথা অতি মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাঘব-চরিত্রের অনেক 

কথ! ইহাতে পরিস্কট হুইয়াছে। সেই সব মধাশক্িসম্পন্প পয়ারগুলি ভক্তমনোরঞগ্জন জন্ত 

অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। 
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“কথে! দিন থাকি প্রভূ শ্বাসের ঘরে। 
তবে গেল! পানিহাটা রাঘব-মন্দিরে ॥ 

কৃষ্ণ-কার্ধ্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত। 
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইল! বিদিত ॥ 

প্রাণনাথ দেখিয়! শ্রীরাঘব পপ্তিত। 

দণ্ডবত হইয়া! পড়িল পৃথিবীত ॥ 

দু করি ধরি রমা-বল্লভ-চরণ। 

আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥ 

প্রভু ও রাঘব পগ্ডিতেরে করি কোলে। 

সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥ 

হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে । 

কোন্ বিধি করিবেন কিছুই না স্ফুরে ॥ 
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ। 

রাঁঘবেরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 
প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া । 

পাসরিলু' সব দুঃথ রাঘব দেখিয়। ॥ 

গঙ্গায় মজ্জন হৈলে যে সন্তোষ হুয়। 

সেই স্থখ পাইলাও রাঘব আলয় ॥ 

হাঁসি বোলে প্রভূ ণশুন,রাঘব পণ্ডিত। 

কুষ্চেব রন্ধনঃগিয়! করহ ত্বরিত ॥* 

আন্ঞা পাই শ্রীরাথব পরম সম্তোষে। 

চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে ॥ 

চিত্তবৃত্তি বতেক মানস আপনার। 

সেইরূপে পাক বিপ্র করিল! অপার ॥ 
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন । 
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আস্তগণ ॥ 

ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষমীকাস্ত। 

সকল বাঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত ॥ 

প্রভু বোলে রাঘবের কি স্থন্দর পাক। 

এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥ 

রাঘবো প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা । 

রাস্ধিয়! আছেন শাক বিবিধ আনিঞা৷ ॥ 
তু 
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এই মত রঙ্গে প্রভূ করিয়া ভোঁজন। 

বসিলেন আসি প্রভু করি আচমন ॥” 

- ভাগবত, অস্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায় । 

এই সময় গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস প্রড়ৃতি যেখানে যত 

অন্তরঙ্গ তক্ত ছিলেন, সকলেই প্রভুর আগমন-বার্তা পাইয়া রাধব-মন্দিরে ধাইয়। 

আদিলেন। দ্বয়ার অবতার প্রভু সকলকেই গুভাশীর্বাদ দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ 

প্রভুকে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া! পড়িলেন। 

“পানিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ । 

আপনে সাক্ষাতে যথা প্রভু গৌরচন্ত্র ॥৮--( এ) 

পরে মহাপ্রভু রাঁধব প্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন ১ 

“রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রুগৌরনুন্দর | | 
নিভৃতে করিল! কিছু রম্য উত্তর ॥ 

"রাঘব! তোমারে আম নিজ গোপ্য কই। 

আমার দ্বিতীয় নাঁচি নিত্যানন্দ বই ॥ 

এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন্ আমারে। 

সে-ই করি আমি, এন বলিল তোমারে ॥ 

ক ৫ সখ ক 

যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ, ভেধ নাই । 

তোমার ঘরেই সব জানিবা এথা্ঠ ॥ 

মহাযোগেন্দ্রেরো যাহ পাইতে ছুল্লভি। 

নিত্যানন্দ হেতে তাহা হইব সুলভ ॥ 
এতেকে হইয়া তুমি মহ! সাবধান। 

নিত্যানন্দ সেবিহ--ধে হেন ভগবান ॥*-( এ) 

ইহার পর পগ্ডত মহাশয়ের প্রি শিষ্য এমকরধ্বজ কর প্রতি মহাপ্রভু 

বলিলেন--“মকরধ্বজ, তুমি ভাগাবান্, কারমনোবাক্যে রাঘব পণ্ডিতের সেব! করিও । 

তুমি রাঘব প্রতি যাহা করিবে, তৎসমুদর আমারই প্রতি করা হইতেছে, ইহা 

নিশ্চিত জানিও ।” 

“হেন মতে পানিহাটা গ্রাম ধন্ত করি। 

আছিলেন কথো দিনকাগৌরাঙগ হরি ॥* 

--ভাগবত, আ্য্ত খণ্ড, ৫ম অধ্যায়। 
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রাঁঘবের ঝালি এবং মহানিষ্ঠায় শ্রীবিগ্রহ-সেবা 

“রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়।” 

--( চৈতন্তচরিতান্থৃত, অস্ত, ১*ম পরিঃ) 

রাঘব পণ্ডিত প্রতি বৎনর রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় বৈষ্বগণ সহ মিলিত হইয়া 
পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনে যাইতেন। এ সময় তাহার সঙ্গে কতকগুলি মোট যাইত, 
তাহারই নাম প্রাঘবের ঝালি।” পণ্ডিত মহারাজ এবং তাহার ভগিনী দময়স্তী 
দেবী অনেক দিন পূর্ব হইতে মহাপ্রভুর এক বৎসরের সেবার উপষোগী নানাবিধ 

স্থায়ী লাড়,, মিষ্টান্ন ও আচারাদি প্রস্তত করিয়া এই মোটগুলি পূর্ণ করিতেন। 
সেই অপূর্ব ঝলির বিবরণ এই বার শ্রবণ করাইব। 

ঝালির মধ্যে আমের কানুন্দি, আমমি, আত্খণ্ড, আম্রতৈল, আত্রকলির আচার, 

বাল আদা, নেবু আদ! ইত্যাদি প্রায় এক শত প্রকার কেবল আগচার। 

এইরূপ $-_ 

শ্ধনিয়া মহুরী তুল চূর্ণ করিয়া! । 
লাড়, বান্ধিয়াছে চিনিপাক করিয়া ॥ 

শুষিবণ্ড লাড়, আর আমপিত্বহর। 
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর ॥ 

কোলিগুঠি কোলিচুর্ণ কোলিখণ্ড আর । 

কত নাম লইব শত প্রকার আচার ॥ 

নারিকেলখণ্ড লাড়, আর লাড় গঙ্গাজল। 

চিরস্থায়ী খগ্পণিকার করিল সকল ॥ 

চিরস্থায়ী ক্ষীরমার মগ্ডাদি বিকার। 

অমৃত-কর্পুর-আদি অনেক প্রকার ॥ 
শালি কাচ্টি ধান্ের আতব চিড়া করি। 
নৃতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি 
কথোক চিড়া হুড়ম করি দ্বতেতে ভাজিয়া। " 

চিনিপাকে লাড়, কৈল কপুর্বাদি দিয়া! ॥ 
ডু ঝা ধু 

ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘ্বতে ভিজাইল। 

চিনিপাকে কপুরাদি দিয়া লাড়, কৈল। 
কছিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার । 

ছে নান! তক্ষয জব্য সহজ প্রকার ॥ 
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রাঘবের আজ! আর করে দময়ন্তী। 

ছহার প্রহৃতে স্নেহ পরম শকতি ॥ 

গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে: ছাকিয়।.। 
পাঁপড়ি করিয়া! লৈল গস্কপ্রব্য দিয়! ॥' 

পাতল মৃতৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি। 

আ'র সব বন্ধ ভরে বস্ত্রের কোথলী॥ 

সামান্ত ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল। 

পরিপাটি করি সব ঝালি ভরাইল 

ঝালি বান্ধি মৌর দিল আগ্রহ করিয়া। 

তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া ॥ 

₹ক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার। 

'রাঘবের ঝালি” বলি বিখ্যাতি যাহার ॥--( এ) 

পাছে কোন দিন মহাপ্রভুর গুরু ভোজন অন্ত উদরে আম হয়, এজন্ত ভক্তিমতী 

দময়ন্তী দেবী__ 
প্বত্ব করি গুপ্ডি করি পুরাণ স্ুকুতা ॥ 
স্থকুতা বলিয়া অবভ্ঞ। না কররিহ চিত্তে। 

ন্নুকুতায় যে স্থথ প্রভুর, তাহ! নহে পঞ্চামুতে ॥ 

ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু ন্েহ মাত্র লয়। ্ 

স্থকুতা পাতা কাম্ুন্দীতে মহ! সুখ পায় ॥ 

মনুয্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রতুর পার। 
গুরুভোজনে উদরে কতু আম হঞা যায় ॥ 

স্ুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ। 

এই ন্গেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস ॥* 

এই সব দ্রব্যের ভার মকরধবজ করের উপর অর্পিত হুইত। তিনজন বাহক লইয়া 

কর মহাশয় প্রাণাপেক্ষ। প্রিয় জ্ঞানে শ্রীপুরুযোত্তমে বালি পৌছাইয়া দ্রিতেন। প্রভুর 

সন্গিধানে ঝালি পৌঁছিলে তিনি সাগ্রহে সকল দ্রব্যের কিঞ্িৎ কিঞ্চিৎ আস্বাদ লইয়া 
গোবিন্বকে অতি যত্বের সহিত উহ! রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিতেন। কারণ, এ সব 

সামগ্রী বংসগ্লাবধি প্রভূর ভোগে ব্যবহৃত হইবে। 
“রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল। 

সব ব্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল। 

স্বাছু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল ॥ 
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিক্া।--( &) 
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সর্ব প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, মাধব ঘোষ আঁধথানি হরীতকী সঞ্চয় করিয়! রাখিয়া- 

ছিলেন, এ জন্ত প্রভু বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়া মাধবকে উপদেশ দিয়াছিলেন; 

সেই আদর্শ-প্রভূ রাঁঘবের অপুর্ব প্রেম-ভক্তির নিকট আজ পরাজিত হুইয়! গৃহীর 

ন্যায় সমুদয় খাগ্তাদি সঞ্চয় করিয়। রাখিতে আল্ঞ। প্রদান করিলেন । রাঘবের শ্রীগৌরাঙ্গ- 

শ্রীতি এতই উচ্চ! 
বীপ্রীমদনমোহন-সেব 

এই বার শ্রীরাঘবের অহুলনীয় সেবা-নিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করিয়! প্রবন্ধের উপদংহার 

করিতেছি। এই সেবা-নিষ্ঠার ব্ষিয়্ ম্ব্ং মহাপ্রভু পুরীধামে সকল ভক্তগণ সমক্ষে 

ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 

রাঁঘব-গৃহে অতি অপরূপ মুর্ঘি শ্শ্রীমদনমোহন জীউ বিরাজ্জিত। এমন মনোহর 
মুর্তি আর কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। মদনমোহন ত প্রকৃতই মদনমোহন 

রাঘবের উদ্ভানে শত শত নারিকেল বৃক্ষ; তাহাতে কতই না ফল ফলিতেছে। সমুদদয়ই 
শ্রকৃষ্ণের ভোগের জন্ত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদি তিনি শ্রবণ করেন যে, অমুক গ্রামে বৃহৎ 

এবং সুমিষ্ট নারিকেল পাওয়া যাইবে, তাগ হইলে পে গ্রাম ১০ ক্রোশ দৃরবন্তী হইলেও এবং 

চারি পণ অবধি কড়ি দিয়াও দেই নারিকেল ক্রয় করিগ্। আনাইয়! ঠাকুরকে অর্পণ 

করিতেন। ১৬ 

প্রতি দিন ৫1৭টি নারিকেল ছুলিয়া শীতল জলে ডুবাইয়! রাখ! হইত। তোগের সময় 
তাহাদের পুনরায় সংস্কার করিয়া মুখটি ছিদ্র করতঃ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইত । রাঘবের 

অচল] ভক্তিতে ;-_ 
রুষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি। 

কতু শূন্ত রাখেন কতু জল ভরি ॥ 

প্রীকৃঞ্চ জল পান করিলে পর রাঘব প্রেমানন্দে শগ্যগুলি বাহির করতঃ বনুতর পাত্রে 
স্থদজ্জিত করিয়! পুনরায় তাহাতে শ্রীতুলসী দিয়া ভগবানকে ডাকিতেন। ভক্তের ভগবান্ 

পুনরায় শন্ত গুলি ভোজন করিতেন। 

এক দিন জনৈক সেবক ১০টি নারিকেল লইয়৷ ভোগ দিতে আসিলেন। দৈবাৎ 

দরজার উপরের ভিতে তাহার হাঁত স্পর্শ হইয়াছিল এবং সেই হস্তে তিনি নারিকেল- 

গুলি স্পর্শ করাতে পণ্ডিত মহারাজ তাহা দেখিতে পাইয়! তৎক্ষণাৎ সেইগুলি ফেলিয়া দিতে 

আজ্ঞা দিলেন। কারণ, দরজ!| দিয় লোকের গতায়াত-সময় পায়ের ধৃল! বাযুতে উড়িয়! 
উপরের ভিতে লাগিয়াছে, ভিতের উপর হাত দিয়া নারিকেলে হস্ত দেওয়াতে তাহাতেও 

খদধূলি লাগিল এবং মে কারণ উহ! ক্কষ্ণসেবার অযোগ্য হইল। পুনরার অন্ত নারিকেল 
আনাইয়! অতি পবিজজ ভাবে শ্রীক্কষফ্ের সেবায় উৎনগগাক্কৃত হইলে পণ্ডিত মহাশয় তৃপ্ত 

হইলেন। 
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কেবল যে নারিকেল এইরূপ ভাবে চড়া দাম দিয়া ও দূর দেশ হুইতে আনাইয়া ভোগ 
দিতেন, তাছ৷ নহে; কলা, আম, কাটাল প্রভৃতি স্থমিষ্ট ফলের বিষয় কিন্বা রন্ধনের উপযোগী 

ফল-মুল, শাঁক-সবজির বিষয়, আরও চিড়া, হুড়'ম, সন্দেশ, মিষ্টান্ন ক্ষীর, ওদন, কাশীমর্দি, 
আচারাদি এবং গন্ধ, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি ভ্রব্মের সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই সাগ্রহে আনয়ন 

করিতেন ও শ্রীমদনমোহন জীউকে অর্পণ করিতেন। 

রাধবের এইরূপ সেব'-পারিপাট্যে শ্্রীগৌরাঙ্গদ্দেব চিরতরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ত 

মহারাজ নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শ্ীইমদনমে'হনকে যেরূপ ভাবে ভোগ দিতেন, 

ব্রর্ূপ পৃথক্ পাত্রে শ্রী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্তও একটি ভোগ দ্িতেন। রাঘবের একাস্তিক 
ভক্তিতে মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে শ্রীরাঘবকে দর্শন দিয়া তাহার প্রদত্ত অন্প-বাঞ্জনাদি ভোজন 

করিয়া যাইতেন। 

রাঘব যখন সজল-নয়নে মহাপ্রক্বকে ভোগে বসিবার জন্ত ডাঁকিতেন, তিনি তখন 

নীলাচলে ৫২ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া! রাঘব-মন্দিরে ছুটি আমিতেন। প্রত ইহা' স্বমুখে 
ব্যক্ত করিয়াছেন। ধন্ত ধন্ত শ্রীল রাঘব পণ্ডিত মহারাজ ! 

বড়ই পরিতাপের বিষর, বৈষ্ণব গ্রন্থে এই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ব্যতিরেকে রাঘব পগ্ডিতের 

পরি5য় আর কিছুই পাওয়। যায় না। সে কারণ তাহার উচ্চ প্রেম-ভক্তির কত বিবরণই ন! 

অন্ধকারে রুহিয়। গেল। 

শ্রী মদনমোহন জীউয়ের প্রীমন্দির এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে এবং এই মহা প্রেমিকের 

সমাধিবেদী মন্দিরের পশ্চিম দিকে বর্তমান। তছুপরি মালতী-কুঞ্জ। রাশি রাশি মালতী 

ফুলে এবং তাহার স্থগন্ধে প্রকৃতি দেবী অগ্ভাবধিও রাঘবকে ভক্তি-উপহারে ভূষিত 
করিতেছেন। 

জ্ীঅমুল্যধন রায় 



নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি* 
বৈষ্কব পদাবলী-সাহিত্যের পাঠক ম।,ইছই অবগত আছেন যে, পদাবলী-সাহিত্যে “নেহ* 

ও গ্লেহ* শবের প্রয়োগ কত অধিক | নেহ শবঝের মুল কি এবং কোন্ ভাষ! হইতে এই 

শব্টিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহ! অহ্ুসন্ধান করিতে আমাদের অধিক 

প্রয়াস পাইতে হয় না। এ সম্বন্ধে বোধ হয়, অনেকেই আলোচনা! করিয়াছেন এবং প্রাকৃত 

ভাষ! হইতেই ঘে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহ! অনায়াসে 

স্বীকার করিতে বোধ হয়, কেহই আপত্তি করিবেন না। পাঠকগণের অবগঠির জন্ত আমর! 

প্রান্কত ভাষা হইতে নিয়ে নেহ শব্ষের ছুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিলাম, 
সত্তাবণেহভরিএ রত্তে রজ্জিজ্জই তি জুত্তমিণম্। 

সন্ভাবন্গেহভরিতে রকে রজ্যত ইতি যুক্তমিদম্ | 

__গাথাসগুশতী, ১/৪১। 
বন্ধবণেহত্বহিও হোই পরোবি বিণএণ সেবিজ্স্তো | 

বান্ধবন্নেহাভাধিকে। ভবতি পরোপি বিনয়েন সেব্যমানঃ॥ 

--সেতুবন্ধ) ৩।২৮। 

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে, ণেহ শব্ষটি খাঁটি প্রাক্কৃত। সংস্কতে যেখানে স্নেহ 
শবের ব্যবহার হুইয়। থাকে, প্রা্কতে সেহ স্থলে ণেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়) সুতরাং 

প্রাকৃত ভাষ! হইতেই যে এই শব্ষটকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে 

আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাক্কতে ণেহ শব লিখিতে 

প-কারের ব্যবহার হয়, বাঙ্গালায়.উহ! ন-কারে পরিণত হইল কিরূপে? এই প্রশ্রের উত্তর 

ধিতে হইলে আমাদিগকে এ স্থলে কয়েকটি অবান্তর কথার আলোচনা করিতে হইবে এৰং 

তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া! প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির বানানের কথাও এখানে আসিয়া 
পড়িবে। 

ছুই একথানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি লইয়! যাহারা একটু নাড়াচাড়া! করিয়াছেন, তাহারা 
সকলেই জানেন যে, গ্রাচীন পুথির বানান বর্তমানে প্রচলিত বাঙ্গালার অন্থুক্পপ নহে। 

প্রচলিত বাঙ্গালায় শশী, শীষ, শেষ, শুন্ত, গুন (ধাতু), শেজ স্থলে অনেক পুধিতেই সসি, 

সীস, সেস, সন, সন (ধাতু), সেজ পিখিত দেখা যায়। অনেকে ইহা। লিপিকরের ভ্রম বলিয়া 

সহজেই ইহার একটা স্তুমীমাংস1! করিয়া! নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু আমাদের মত এইকপ সিদ্ধান্তের 
অনুকূলে নে । কেন না, অগ্ভাবধি যেখানে বত বাঙ্গালা পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার 

কোন পুথির সহিতই বখন বর্তমান বানানের অবিকল মিল নাই, তখন বিশেষ ভাবে বিচার 

+ হলীগ-মাহিত্য-পরিষদের ং২শ, ৯ম মানিক অধিষেপনে পঠিত। 



২৮৮ সাহিত্য-পরিষং-পক্জিক৷ [ ৪র্থ সংখ্যা 

না করিয়া, সকল লিপিকরফেই মুর্খ ব্য বিবেচনা করা আমাদের ন্ায়-সঙ্গত মনে হয় না। 

পরমশু্ধাস্পদ তীযুক্ত বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বদল্লভ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত যে পুথিকে অনেকে 

চণ্তীদাসের জীবিতকালে লিখিত বলিয়! অন্থমান করেন এবং কেহ কেহ যে পুথিকে 

চত্ীদাসের শ্বহস্ত-লিখিত বলিতেও কুষ্টিত নছ্ছেন, সেই পুথিতেও যখন আমর! এইরূপ বানান 

পাঁইতেছি, তখন ইহা লিপিকর-জ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত কর! উচত কি না, স্ুধীগণ তাহার বিচার 

করিবেন। অবশ্ত লিপিকরগণ যে অন্রাস্ত বাঁ মূর্খ লোকে মোটেই পুথি লিখিত না, এ কথ 

আমরা বলিতেছি না । প্রাচীন পুথিতে ভূরি ভরি লিপিকরের ভ্রম দৃষ্ট হইবে এবং স্থানে 
স্থানে এরূপ ভ্রমের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাতে কবির কবিত্ব পর্য্যস্ত ক্ষু্ হইয়াছে । কিন্তু 

লিপিকরের ভ্রমের সহিত ষদি আমরা প্রাচীন পৃথির সমস্ত বানানই পরিবর্তন করিয়। দেই, 

তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের প্রকৃষ্ট পস্থা অবলম্বন করা হইবে না। কেন না, প্রাচীন 

বাঙ্গালার বানান কেবল সংস্কতের অনুরূপ ছিল না । 

আজ পর্য্যন্ত বঙ্গাক্ষরে লিখিত বঙ্গভাষার যে সকল প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
মহমছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শাস্ত্রী এম এসি আই ই মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত 

প্চর্য্যা চর্যযবিনিশ্চয়* গ্রন্থ তন্মধ্যে স্ুপ্রথচীন* | এই গ্রন্থের বানান-পদ্ধতি আলোচনা! করিলে 

আমর! বুঝিতে পারি ষে, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান প্রাকৃতের অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা 

প্রাকৃত ভাষ। হইতেই উৎপন্ন । পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা 

কয়েকটি শব নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। প্রাক্ৃতের সহিত বঙ্গভাঁধার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, 

ইহাতে তাহ বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। & 

প্রাচীন বাঙ্গালা-_ প্রাকত-_ 

সমল সঅল 

গঅণ গঅণ 

তিহুবণ তিহুঅণ 

পিঅড় শিঅড় 

নেউর ণেউর 

বূঅণ রঅণ 

লোম লোঅ 

সীদ সীস 

নহে মহ 

মুহু মুহ 

ণই পই 

জউনা | জউণ! 
* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক।, ২২শ ভাগ, ২য় সংখ্যা জষ্টধ্য। 



সন ১৩২২ ] নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি ২৮৯ 

পরমশ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু কর্তৃক সংগৃহীত কৃষ্ণকীর্থন নামক পুথিতেও আমর! 

প্রাকতের প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয়, প্রাচীন 

বঙ্গভাষার বানান-প্রণালা প্রাক্কতেরই অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষ! প্রধানতঃ প্রাক্কত হইতেই 

উৎপর্ হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন পুধির বানানকে লিপিকরের ভ্রম মনে করিয়া! বর্তমান 

রীতি অনুসারে বিশুদ্ধ করা আমাদের সঙ্গত বলিয়। মনে হয় না এবং এইরূপ শুদ্ধ করিতে 

যাইয়াই প্রাকৃত *ণেহ” শব্দের প-কার ন-কারে পরিণত হইয়াছে, ইহাই আমাদের 
বিশ্বাস ।* : ৃ 

“লেছ” শকটির মূল কি, এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কেহ কোন আলোচনা করিয়াছেন কি না, 
বলিতে পারি না। করিয়া থাকিলেও আমর! তাহা! অবগত নহি। সংগ্রতি প্রাচীন সাহিত্যের 

একনিষ্ঠ সেবক, পদাবলী-সাহিত্যে লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় এম্ এ যহাশয় 

এই শব্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি সুন্দর স্বদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের 

অবগতির জন্ত নিয়ে সতীশ বাবুর আলোচনাটি উদ্ধত করিতেছি ১-- 
"প্রাচীন পুথির “ল+ ও “ন” অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি সুক্ষ । লিপিকরদিগের অপ্রণি- 

ধানে অনেক স্থলেই সেই সুন্ষ পার্থকাটি রক্ষিত না হওয়া “ল” ও 'ন* অক্ষরের গোলযোগ 

হেতু পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে। 

“ল” ও ন'কারের গোলযোগের সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত “নেহ” ও “লেহ' শব্দয়। সংস্কত 
ন্নেহ শব্ধের অপভ্রংশ হইতে সিনেহ ও নেহ শব্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। পদাবলি-সাহিত্যের 

হম্তলিখিত ও মুস্ত্রিত গ্রন্থে *স্থুলেহ” ও “লেহ+ শব্বেরও বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিস্তা- 

পতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গুণ্ড মহাশয় “স্থুলেহ* ও “লেহ' শব অগ্ুদ্ধ 

বিবেচনায় সর্ধব্রই “সিনেহ* ও “নেহ+ লিখিয়াছেন। আমাদধিগের বোধ হয়, “সিনেহ* ও 

“নেহ* রূপ ছইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদৃগ্রস্থালয়ে রক্ষিত পদকল্পতরুর একখানা 
পুধিতে আমরা কোথায়ও 'লেহ+ বা “ম্ুলেহ* শব পাই নাই, উহাঁদিগের পরিবর্তে “নেহ” ও 

'্থুনেহ” পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও “নেহ” শব্বেরই গ্রয়োগ দৃষ্ট হয়) ম্ুতরাং 

লও ন অক্ষরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে লেহ ও নুলেহ শব্ষ ছুইটির উৎপত্তি হুইক্াছে, 

ইহ! অন্থমান করিলে অসজত হইবে না। কিন্তু ভাষাতত্বের আলোচনা করিলে এইরূপ 

্রান্ত সান্ৃশ্তের (18189 ৪1910? ) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে শব্ধ একবার ভাষায় 

চলিয়! গিয়াছে, তাহ! বুযুৎপত্তিসিদ্ধ না হইলেও তাহ! পরিত্যাগ করা অসম্ভব।” ইত্যাদি। 

শীযুক্ত সতীশ বাবুর এই কথ! যে সুন্দর যুক্তিপূর্ণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক 

লিপিকর যে 'নেহ+ শব্দের স্থলে লও নএর সাদৃশ্ঠবশতঃ 'লেছ+ লিখিয়৷ থাকিবেন, তাহা 

কেছু অশ্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যে এই শব্ঘটির অতিশয় বাহুল্য 

গ্রচলিত ভাবাসমূছে “৭” স্থানে “ন"এর প্রয়োগ দৃষ্.হয়। 

৩৭ 



২৯০ সাহিতা-পরিষ€-পত্রিক! [ ৪্ঘ সংখ্যা 

দেখিয়! স্বতই মনে হয়, ইহার কোঁনও মূল থাকিলেও থাকিতে পারে, সমস্ত লিপিকর কি 

একটি শব সম্বন্ধে এতই তুল করিয়াছেন? আর যে যে স্থলে লেহ শব্ের প্রয়োগ দেখা 

যায়, তথায় যেন লেহ শব্বই বেশ সুন্দর সঙ্গত হয়। নিয়ে “লেহ* শব্ের গুটিকয়েক 

দৃষ্টান্ত দিতেছি ;- 

“সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শকতি.&. 

এই কৃষ্ণরূপে দেহ । 
এই কৃষ্ণ হয় গোকুল-জীবন 

যেই জন রাখে লেছা ॥” 

- চণ্ীদাঁসের পদাবলী, সাঁ-প সংস্করণ, ৩৯ পদ । 

*ন্ুন্দরি, বেকত গোপত লেছা। 

বঞ্চিত আজ করণে নাহি পারৰি 

সাথি দেয়ল তুয়! দেহ! ॥ ফর ॥৮--প.ক-ত, ২৩৯ পদ । 

“তব জগত ভরি অকিরিতি এহ। 

রাধামাধব অবিচল-লেছু ॥৮ প-ক-ত, ২৩৩ পদ। 

উদ্ধত দৃষ্টান্ত হইতে “লেহ” শব্দের বেশ স্বন্দর উদাহরণ পাওয়া যা এবং আরও 

অনেক গ্রন্থ হইতে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখান যাইতে পাঙ্জ। এখন কথ। 

এই যে. এইরূপ একটা বহুবিস্ৃত শব্কে কেবল লিপিকরের ভ্রমজাঁত বলিয়া শ্বীকার 

না করিয়া, উহার কোন মুল অন্থপন্ধান কর! যায কি না, তাহাই বিবেচনীয়। 

বিষ্ভাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্র বাবু যে সব স্থলে রূপ প্রয়োগ 

পাইয়াছেন, তাহ] তিনি সমন্তই পরিবর্তন করিয়া “নেহ” করিয়া দিয়াছেন। পদকল্প- 

তরুর সম্পাদক শ্রীধুক্ত সতীশ বাবু কিন্ত সে পথ অবলম্বন করেন নাই। তিনি নেহ 
ও লেহ উভয় প্রয়োগই রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, এ বিষয়ে সতীশ 

বাবুই উৎকৃষ্ট পন্থা! অবলগ্ধন করিয়াছেন, কেন না, তিনি লেহ শবটিকে অপগ্রয়োগ 

বলিয্না' সিদ্ধান্ত করিলেও উহার প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিয়া, তাহাকে ত্যাগ করা সঙ্গত 

বোধ করেন নাই । সতীশ বাবুর এই রক্ষণশীলতা এবং তীহার এইরূপ আলোচনা 

হইতেই আমরা আজ এই শবটির মুল[নুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার ম্ুযোগ পাইলাম। 

এ জন্ত সতীশ বাবুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

আমাদের বোধ হয়, “লেহ” শব্দের মৃলানুসন্ধান এ প্রকারে না করিলেও চলিতে 

পারে। সাঁতবাহন-বিরচিত গাথাসপ্তশতী” নামক গ্রন্থ প্রান্কত-সাহিত্যের এক্ানি 

অতি চমৎকার বই। এর গ্রন্থে এবং প্রারুত অপরাপর গ্রন্থে আমর! “লেহুলা* 

বলিব! একটি শব্ধ পাইয়াছি। উহার অর্থ-_“লালসা”। 



সন ১৩২২ ] নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি ২৯১ 

কহ তংপি তুই ৭ ধাঅং জহ সা আসন্দিআগ বহুআগম্। 
কাউণ উচ্চবচিঅং তুহ দংসণলেছুলা। পড়িআ॥ 

কথং তদ্দপি ত্বয়। ন জঞাতং যথ! সা আসন্দিকানাং বহুনাম্। 

কৃত্ব। উচ্চাবচিকাং তব দর্শনলালস1 পতিতা ॥ ৪ 

-_ _গাথাসপ্তশতী, ৭৯৭। 

অমরসিংহ তাহার কোষে লিখিয়াছেন,--ণকামোহভিলাষন্তর্যশ্চ স মহাল্লালসা'।” লালসা 

অর্থে অতিশপ্ন আকাজ্ষা। মেদিনীকোষে লালসা শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে-__ওৎস্থক্য। 

হেষচন্ত্র লিখিয়াছেন,--প্দোহদং দৌহৃদং শ্রদ্ধা লালসা ।” সুতরাং এই লেহল1 শব্দের 

লা-লোঁপে “লেহ” বা ল-লোঁপে “লেহা উপরিকথিত যে কোন অর্থে পদদাবলী-সাহিত্যের 

লেহরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। চণ্ীদাসের পদাবলীর এক 

স্থলে আছে,-- 

সে হেন নাগর গুণের সাগর 

জগৎ ছুল্লভ লেহ1। 

তু হেন নাগরী প্রেমের আগরী 

কেন বাড়াইলি লেহ] ॥* 

উপরিলিধিত পদ্দাংশের যে ছই স্থলে লেহ শব দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ 

হয়, লালসা! শব্বের কাঁথত অর্থ অসঙ্গত হইবে না। সখী কহিতেছেন,_সেই গুণের 

সাগর নাগর শ্রীক্ঞ্চ, ধাহাকে আকাজ্ষা সুরা জগতের ( জগত্বাসীর ) পক্ষে ছুল্লভ, তুমি 
প্রেমিকার অগ্রগণ্যা নাগরী হইয়া কেন তাহাতে অভিলাষ বাড়াইলে ?' এই ওৎমুক্য, 

অভিলাষ, আকাজ্ষ। এবং শ্রদ্ধা অথথ হইতেই পরে পদাবলী-সাছিত্যে ন্সেহ, প্রীতি ও 

প্রেম অর্থে “লেহ” শব্দের ব্যবহার হ্ইয়া1 থাকিবে, এন্ধপ বিবেচনা করা, বোধ হয়, 
অসলত হুইবে না। 

গ্রীতারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 





স্ুশ্রুতে ধন্মুভাব* 
আতুর্ধেদে কেবল .শারীরিক বিষয় লইয়াই সমুচিত উপদেশ প্রদত্ত হইবে, ধর্থা- 

চরণের কোন কথ! ইহাতে কেন থাকিবে, এইরূপ প্রশ্নে সনাতন ধর্মবিশ্বাস 
অবলম্বনকারী কোন ব্যক্তিরই আস্থা থাকিতে পারে না। কারণ, খধিগণ আযুর্বেদশাস্ত্রেও 

পরলোকের প্রতি বিশ্বাস রাখিতে ও আস্তিকতা অবলম্বন করিতে তৃয়োভূয়ঃ উপদেশ 
করিয়৷ গিয়াছেন। চিকিৎসাশান্ত্রেও এই জন্তই “দৈব” ও “মানুষ” এই উভয্ন প্রকার 

চিকিৎসার উল্লেখ কর! হইয়াছে । সাধারণতঃ যে সকল ওঁষধ ব্যবহার করিয়া রোগ 

প্রতীকার কর! হইয়! থাকে, তাহাই “মানুষ চিকিৎসা) আর রোগের প্রতীকারের 

জন্ত যে শাস্তি ও ্বস্তযয়নাদি দৈব বিধান কৃত হইয়া থাকে, আমুর্ধেদ শাস্ত্রে তাহাই 

“দৈব” চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। | 
যাহা হউক, প্রাচীন আমুর্কেদ-দংহিতাতে যেরপ ধর্মভাবের উদ্মেষ দেখিতে পাওয়া 

যায়) তাহার পরিলোচনা দ্বারা প্রাচীনগণ কিরূপ প্রক্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন, ধর্মে ও করে 
তাহাদের কিরূপ মতি ও গতি ছিল, তাহ] বুঝিতে পার! যাইবে । বর্তমানের এই নিবিড় 

অধর্শসঙ্কট যুগে আমুর্কেদ শাস্ত্রের এই ধর্মভাবও কথঞ্চিৎ আলোচন! হওয়1 সর্বতোভাবে 

সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। 

১। আয়ুর্ষেদের অপৌরুষেয়ত্ব 
বেদের স্তার় আফুর্কেদ সর্বাগ্রে চতুম্কুথ ব্রন্ধা কর্তৃকই অভিব্যক্ত হয়। ভগবান্ 

ধন্বস্তরি এ বিষয়ে স্বশিষ্য নুশ্রতকে বলিতেছেন,__ 

*ইহ খন্বাযুর্ধ্মেদো! নাম যহ্পাঙ্গমধর্বেদস্ত।নৃৎপা্ৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহত্রমধ্যায়সহত্রঞ্চ 

স্বৃতবান্ শ্বয়স্ঃ। ততোহযাযুষটমল্মেধব্বধণাবলোক্য নরাণাং ভৃয়োহষটধা প্রণীতবান্।” 

( ১অ* সুত্র) 
আধুর্বেধ অর্ববেদের উপাঙ্গ। প্রজ। সৃষ্টির পূর্বেই ভগবান্ শ্বয়ভূ ব্রহ্ম! এক 

সংহিত! প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই আদিসংহিতাতে এক লক্ষ শ্লোক ও এক সহঅ 

অধ্যায় বর্তমান ছিল। তাছার পরে মন্থুষ্যের অল্লাফু বিবেচনা করিয়া, ব্রদ্ধা স্বীয় এ 

ম্থবৃহৎ সংহিতাকে শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভৃতবিস্তা, কৌমারভৃত্য, বিষতন 
রসায়নতন্্র ও বাজীকরণতন্র এই আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। . 

ধন্বস্তরি আমুর্বেদের গুরুপরম্পরার সমুল্পেখ করিয়া! বলিতেছেন, 

এ প্রন্ধা প্রোবাচ। ততঃ প্রজ্জাপতিরধিজগে, তক্মাদশ্িনৌ, অশ্বিভ্যামিন্্রঃ 

ইঞ্জাদহম্।”-_-( ১অ* সুত্র” ) 
+ হলগীর-সাহিতা-পরিষদের ২২শ, ৯ম মামিক অধিবেশনে পঠিত। 



২৯৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ৪ সংখ্যা 

সর্ব প্রথমে লোকগুরু ব্রন্ধা কর্তৃক আঘুর্বেদ উপদিষ্ট হয়। ব্রহ্মার নিকট হইতে 
প্রজাপতি দক্ষ আযুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারছবয়, দেবরাজ ইন্তর 
তাহাদের নিকট হইতে এবং আমি (ধন্বস্তরি) ইন্দ্রের নিকটে আযুর্কেদ অধায়ন করিয়াছিলাম। 

২। আয়ুর্যেদপাঠে পুণ্যসঞ্চয় ও ইন্দ্রলোকপ্রাপ্ডি 
“মথয়স্তুবা প্রোক্তমিদং সনাতনং পঠেছ্ধি যঃ কাশিপতি প্রকাশিতম্। 

স পুণ্যকর্্মা ভূবি পৃজিতে। নৃটপরন্ক্ষয়ে শক্রদলোকতাং ব্রজেৎ ॥৮-_(১অ* সুত্র) 

সনাতন আধুর্বদশাস্ত্র সর্ব প্রথমে লোকগুরু বয়স্ক ব্রদ্মা প্রকাশ করেন। কাশীপতি 

ধ্বস্তুরি পরম্পরা ক্রমে তাহার প্রচার করেন। এই আযুর্ধেদশাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন করিবেন, 
সেই ব্যক্তির অক্ষয্ন পুণ্য সঞ্চিত হইবে; তিনি রাজগণ কর্তৃক সুপুজ্জিত হইবেন এবং নিজের 

দেহাবসানে পরলোকে ইন্ত্রলোক প্রাপ্ত হইবেন। ্ 

অন্ভত্র দেখ! যায়,-- 

“সহোত্তরং হোতদধীত্য র্কং তরাঙ্মাবিধানেন যখোদিতেন | 

ন হীয়তেহ্থান্মনসোহভ্যপেতাদেতদ্বচো ব্রাঙ্গ্মভীব সতাম্ ॥* (৬৬ অ” উত্তর”) 

ব্রহ্মা যেরূপ অধায়ন-বিধির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাহা সম্াকৃরূপে পরিপাণন- 

পূর্বক উত্তরতম্ত্র সছিত এই সমগ্র সুশ্রত-সংহিতা অধ্যয়ন করিবেন, তিনি নিজ পাত্বিক 

প্রকৃতির প্রচাব অনুসারে যেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাই 

স্থস্্পন্ন হইবে )১--কারণ, এই গ্রন্থমধ্যে অন্রান্ত সত্য ব্রহ্গার বাক্যসমুহই উপনিবন্ধ 

হ্ইয়াছে। 

৩। দীক্ষাবিধি 

অধায়ন-বিধির ব্যবস্থা প্রণয়নেও সুশ্রত সনাতন বেদোক্ত অন্ুশাদনেরই অনুসরণ 
করিয়াছেন। যথ। )-- 

পত্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্তানানন্ততমং ৮:৮৮ ভিষকৃ শিষ্যমুপনয়েৎ। 
উপনয়নীয়স্ত ব্রাহ্মণঃ প্রশস্তেযু তিথিকরণমুহূর্তনক্ষত্রেযু প্রশস্তায়াং দিশি গুচে। সে দেশে 

চতুর্হস্তং চতুরশ্রং স্থগিলমুপলিপ্য গোময়েন দর্ভৈঃ সংস্তীর্ধ্য পুশ্পৈলাজভক্তৈ র্বৈশ্চ দেবতাঃ 
পূজয়িত্বা বিগ্রান্ ভিষজশ্চ তত্রোল্লিখ্যাত্ক্ষ্য চ দক্ষিণতে ব্রহ্মানং স্থাপয়িত্বাগিমুপসমাধায় '.. 

হৌমিকেন বিধিনা৷ শ্রবেনাজ্যাহুতীন্ুুহিয়াৎ। সগ্রপবাভির্ম হাব্যাহ্বতিভিস্ততঃ গ্রতি- 
দৈবতমৃযীংশ্চ শ্বাহাকারঞ্চ কুর্ধ্যাৎ।” (২য় অণ সুত্র) 

ভিষক্, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশঁকুলসস্ৃত যথোচিত গুণসম্পর শিষ্যকে আছূর্ষেদ শিক্ষার 
অন্ত দীক্ষা প্রদান করিবেন । কিন্তু স্বেচ্ছাচারে দীক্ষা প্রদান করা চলিবে না )--অধায়ন- 
বিহিত তিধি, করণ, মুহূর্ত, নক্ষত্র ও দিক্ প্রশত্ত হুওয়! চাই। তাহার পরে বৈদিক বিধান 

অন্থসারে বথাবিছিত স্থগ্ডিল, গোময়, দর্ত, পুষ্প, লাজ, ভক্ত ও রত্ব প্রভৃতি দ্বারা দেবতা, 
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্রাঙ্গণ ও ভিষগগরণের অর্চনা করিতে হইবে। যথাবিধানে সমিধাদি গ্রহণপূর্বক প্রণব 
উচ্চারণে বেদবিহিত হোম-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 

অধিকন্তু গুরু ও শিষ্য উভয়েই অগ্নি সাক্ষী পূর্ব্বক শপথ গ্রহণ করিবেন। শিষ্য কাম ও 

ক্রোধাদি পরিত্যাগপুর্র্বক সত্যত্রত অবলম্বন করিবেন) দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্ন্যাসী ও 

শরণাপন্ন ব্যক্তিগণকে নিজের ওঁধধ ভ্বার। নীরোগ করিবেন) কিন্ত পাঁপকার্ষ্যে সমাসক্ত 

লোকের রোগ প্রতীকার করিয়া, এ জগতে পাপ অনুষ্ঠানের সাহাধ্যকারী হইবেন না। 

| অধ্যয়নের বিধি ও নিষেধ 

প্কৃষ্ণেহুমী তন্নিধনেহহনী দ্বে কষ্জেতরেহপ্যেবমহন্ধি সন্ধ)ম্। 

অকালবিছ্বাৎস্তনয়িত্ব ঘোষে স্বত্তরাস্রক্ষিতিপব্যথান্ত ॥ 

শ্শানযানা্ভতনীহবেধু মহোঁৎসবৌংপাতিকদর্শনেযু। 
নাধ্যেয়মন্তেষু চ যেষু বিগ্রা নাধীয়তে নাশুচিনা চ নিত্যম্॥” 

(২ অৎস্থত্রং ) 

কৃষ্ণ ও শুর উভয় পক্ষের অষ্টমী, পঞ্চরণী ( অমাবান্ত! ও পুর্ণিমা ), ভ্রয়োদণী ও চতর্দশী 

তিথিতে, দিনের উভগ় সন্ধ্যাতে, অকাল-বিছ্যৎ উন্মেষে, অপাময়িক মেঘগর্জনে, পারিবারিক 

বিপত্তিতে, রাজ্যের বা রাজার কোন বিদ্ব উপস্থিত হইলে, শ্মশানভূমিতে, কোনরূপ যান 

আরোহণে, বধ্যভূমিতে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র, কুবের, মদন ও কৌমুদী প্রভৃতি 
মহোৎসব ব্যাপারে, ধূমকেতু বা উন্কাপাত প্রভৃতি উৎপাত প্রাছুত্তি হইলে এবং সর্বথ। 

অশুণ অবস্থায় অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। মধিকন্ত এততিন্ন অন্ত যে সকল দিনে ব্রাক্ষণগণ 

অধ্যয়ন করেন না, সেই সকল দিনও অনধ্যায় বলিয়া আফুর্বেদ শাস্ত্রে পরশণিত 

হইয়াছে । 

৫। রক্ষাকম্ম 

নুশ্রুতে রোগীর রক্ষাবিধানের জন্ত যে শ্লোকগুলি উপনিবন্ধ দেখা যায়, তৎপাঠেও ইহার 

দৃড় প্রতীতি হয়, প্রাচীন কালে কোন কর্্মই ধর্মের ছায়।-বিবর্জিত করিয়া ক্কৃত হইত না। 

আর্ধ্যগণ প্রত্যেক কার্ষ্যেই ধর্মের সংশ্রব রাখিয়! |গয়াছেন, তাহারা এক ব্রহ্গ দ্বারাই এই 

নিখিল ব্রজ্ধাগ্ডমণগ্ডল পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্ষেরই বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা - 

বিশেষরূপে পরিগণিত করিয়। পৃথক্ পৃথক্ কার্্যর সম্পাদকরূপে পরিবর্ণন করিয়াছেন; 

বাস্তবিক কিন্তু নিখিল ব্রহ্ধাণ্ডের যাবতীয় শক্তিদমুহেই সেই অদ্বিতীয় ব্রন্মেরই পূর্ণ সত্তার 
শ্ষুরণ তাহারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। 

» সুঙ্তের রক্ষা-মন্ত্রগুলি এই $-- 
“কৃত্যানাং প্রতিধাতার্থং তথা রক্ষোভয়ন্ত চ। 

রক্ষাকর্ করিষ্যাম ব্রদ্মা তদনুমন্ততাম্ ॥ 
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নাগাঃ পিশাচ গন্ধর্বাঃ পিতরো ষক্ষরাক্ষসাঃ। 

অভিদ্রবস্তি যে যে ত্বাং ব্রহ্াগ্তা ঘস্ত তান্ সদ্বা॥ ্ 

পৃথিব্যামস্তরীক্ষে চ যে চরস্তি নিশাঁচরাঃ। 

দিক্ষু বাস্তনিবাপাশ্চ পাস্ত ত্বাং তে নমস্কৃতাঃ ॥ 

পান্ত ত্বাং মুনযে। ব্রাহ্গ্যা দিব্যা রাজর্যয়স্তথ। | 

পর্বতাশ্চৈৰ নগ্শ্চ সর্বাঃ সর্বেহপি সাগরাঃ ॥ 

অশ্নী রক্ষতু তে জিহবাং প্রাণান্ বাযুস্ততৈব ৮ । 
সোমে৷ ব্যানমপানং তে পর্জন্তঃ পরিরক্ষতু ॥ 
উদানং বিদ্যুতঃ পাস্ত সমানং স্তনযিত্ববঃ | 

বলমিন্দ্রো৷ বলপতিমন্গুমন্তে মতিং তথা ॥ 

কানাংস্তে পাস্ব গন্ধর্বাঃ সত্বমিন্ট্রোইভিরক্ষতু। 

প্রজ্ঞাং তে ৰরুণো রাজা সমুদ্রো নাভিমণ্ডলম্ ॥ 

চক্ষুঃ সুর্ষ্যো দিশঃ শ্রোত্রে চন্দ্রমাঃ পাতু তে মনঃ। 

নক্ষত্রাঁণি সদ! রূপং ছায়াং পাস্ত নিশাস্তব ॥ 

রেতন্বাপ্যায়য়স্ত্যাপো রোমাণ্যোষধয়স্তথা । 

আকাশং থানি তে পাতু দেহং তব বসুন্ধরা ॥ 

বৈশ্বানরঃ শিরঃ পাতু বিষুস্তব পরাক্রমম্। ্ 

পৌরুষং পুরুষশ্রেষ্ঠে ্রহ্গাত্মানং ফ্বে ভ্রবৌ । 

এত দেহে বিশেষেণ তব নিত্য ছি দেবতা: 

এতাস্্াং সততং পাস্ত দীর্ঘমায়ুরবাপ্র,হি ॥ 

ত্বন্তি তে ভগবান্ বঙ্গ! শ্বন্তি দেবাশ্চ কুর্বতাম্। 

স্বস্তি তে চন্ত্রহুর্য্যা চ স্বস্তি নারদপর্বতো ॥ 

বস্তা গ্রিশ্চৈব বাযুশ্চ স্বস্তি দেবাঃ সহেন্্রগাঃ ॥ 

পিতামহক্কৃতা রক্ষা স্বস্ত্যাযুর্বর্ধতাং তব। 

ঈতয়ন্তে প্রশাম্যন্থ সদা ভব গতব্যথঃ ॥ 
ইতি স্বাহ! ॥৮ (৫ অণ সুত্র ) 

প্রাচীন যুগে চিকিৎসকের কর্তব্য সাধারণ--নিতান্ত বাবসায় মাত্র ছিল না। রোগের 
ষন্ত্রণায় পরিপীড়িত মুহ্মা'ন ব্যক্তিকে চিকিৎসক পিতার স্তা় এই সকল বৈদিক মন্ত্রের ছারা 

আশ্বস্ত করিয়া তাহার রোগের ছুর্ব্বিসহ ক্লেশসমূহ বিদুরিত করিতে কদাচ পরাধধুখ হুইতেন 

না। চিকিৎসক কেবল রোগের ব্যবস্থা! করিয়াই নিজে রোগীর দায় হইতে পরিমুক্ত হইলেন, 
এইরূপ ভাবিতেন ন! ১ ধাহার সহিত সকলের অন্তিত্ব, সেই পরমত্রক্ষ পরমেশ্বরের প্রত্যেক সার 
প্রতি রোগীর প্রক্কৃত, শ্রদ্ধার উৎপাদন পূর্বক তাহার দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের 
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পরিবর্ধনেই তিনি একান্ত প্রপাস পাইতেন। এই অমৃতকল্প আর্ধ বিধানের অমোঘ ফলে 

ঈশ্বরের প্রতি আত্ম-সমর্পন করিয়া, সম্পূর্ণ সত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক, বাস্তবিক পক্ষে রোগ- 

পরিক্ি্ট ব্যক্তিও আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইতেন ১- ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া! সন্ভ সন্ভই 
তাহার ব্যাধির ভীষণ আক্রমণ বিদুরিত হইয়া! যাইত। উত্তরকালেও চিকিৎসকমগ্ডলী এই 

বৈদিক রক্ষামন্ত্র বারা পীডড়তের ব্যাধিনিবা«ণে পরাজ্ধুখ হয়েন নাই। অধুনা যেন ধর্থের 
সহিত মানবের সকল বন্ধনই পরিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িয়াছে। সর্বত্র এ্রহিক তামপিক ্বার্থ- 

সিদ্ধির ব্যাপারই পরিলক্ষিত হয় । ধর্ম্মপথ সুদূরে অপসারিত হইতেছে। 
লোক-চক্ষুর অগোচরেও কত শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্ত। নাই) স্ব স্ব প্রক্কৃতি- 

বশে সেই শক্তিনিচয়ই দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষন বা পিশাচকধপে বশিত হইয়াছেন । দেব- 

প্র্কতি ক্রুর আচরণসম্পন্ন নহেন, সুতরাং তাহা্দিগের হইতে জীবগণের মঙ্গলই সংসাধিত 

হইয়া থাকে । কিন্তুদানব, ষক্ষ, রাক্ষল বা পিশাচ প্রস্তুতি ক্ুর ও হিংসা-প্রক্কতিপরায়ণ, 

সুতরাং লোক-লোচনের অন্তরালে ইহাদের দ্বার জীবগণের নানারূপ অকল্যাণ সংঘটিত হইয়া 

থাকে ;) এই জণই সেই সকল নিবারণের জন্ত প্রাচীন বৈদিক যুগে এই রক্ষা বিধানের 
অনুষ্ঠান। 

রক্ষা -মন্ত্রগুলির মর্ এই )--আভিচারিক প্রতিঘ।ত বা রাক্ষপ প্রভৃতির ভয় হইতে তোমার 

রক্ষ'-কর্থের অনুষ্ঠান করিতেছি ) ব্রহ্ম! কর্তৃক সেই রক্ষাকর্খ্ব অনুমোদিত হউক । 
নাগ, পিশাচ, গন্ধর্ব, পিতৃগণ, যক্ষ ব! রাক্মগণ--যাহারা তোমার প্রতি আক্রমণ করিতে 

পারেন, ব্রহ্ম! প্রতি দেবগণ তোমার সেই আপত বিনাশ করুন। 

পৃথিবীতে, অস্তরীক্ষে, দিকৃসকলে বা বাস্ত্রগুহে যে সকল নিশাচর বাস করেন, তাহা 

দিগকে নমস্কার করিতেছি, তাহার! সকলেই প্রসন্ন হইয়! তোমাকে রক্ষা করুন। 

ব্রহ্মধিগণ, দিব্যধিগণ, রাজধিগণ, পর্বত, নদী ও সাগরসকল তোমাকে রক্ষা! করুন । 
অগ্নি জিহ্বা, বায়ু প্রাণ, সোম ব্যান, পর্জন্ত অপান, বিছ্যৎ উদান, মেঘ সমান, বলপতি 

ইন্দ্র বল ও সব, মনু মন্তাত্ব় এবং মতি, গন্ধর্বগণ কাম, রাজা বরুণ প্রজ্ঞ।, সমুদ্র নাভিমওল, 

সুর্য চক্ষু, দিকৃসকল শ্রবণেক্জ্িয, চন্দ্র মন, নক্ষত্রগণ রূপ, রাত্রি ছায়া, জল রেতঃ, ওযধিসকল 

রোমাবলি, আকাশ ছিদ্র-লকল, পৃথিবী শরীর, বৈশ্বানর শির, বিষুণ পরাক্রম, পুরুযশ্রেষ্ঠ 

(নারায়ণ ) পৌরুষ, ব্রহ্গ। আত্ম! এবং রব ভ্রদ্বর রক্ষা করুন। 

ধাহাদের নাম উল্লিখিত হইল, সেই সমুদয় দেবতাই তোমার শরীরে নিত্য অবস্থানঃ 

করিয়া থাকেন। ইস্ারা সর্বদাই তোমাকে পালন করুন এবং তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর। 

* বিশ্বরূপ বির অবয়ধীভূত কোন্ দেবত। কোন্ ইন্রিয়ের অধিষ্ঠাা, তাহ! হুশ্রতে এইরপে অভিবা 

হইএ'ছে “অথ বুদ্ধেত্র || অহস্ক।রস্যেশ্বরঃ| মনমশ্তন্রমাঃ। দিশঃ আোত্রত্ত। ত্বচে। বাযুঃ। হৃর্যশ্চক্ষুষোঃ। 

রসনসযাপঃ। পৃথণী আণন্য। বচোহগ্রিঃ। হত্তয়োরিজ্রঃ। পাদযলোর্ষিকঃ | পায়োর্দিত্রং। প্রজাপতিরপন্থস্য ।” 
(১ অং শানীর) 

৩৮ 
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ভগবান ব্রহ্গা, চন, সুরধ্য, নারদ, পর্বত, অগ্নি, বাষু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তোমার 
মঙ্গল করুন। 

পিতামহ ব্রন্ধ। কর্তৃক যে রক্ষাবিধান জীবগণের মঙ্গল সাধন জন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, 
তোমার আরোগ্য লাভার্থ সেই রক্ষা-কম্্ম কৃত হইল )--অত্তএব তোমার মঙ্গল হউক, 

তোমার আয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, তোমার সকল প্রকার বাধা ও বিহ্গ দূরীভূত হউক এবং 
ভুমি সতত ব্যথাশৃন্ত হইয়! থাক। 

বেদাত্মক মন্ত্র বারা তোমার রক্ষাবিধান অনুষ্ঠিত হইল, ইহ1 হইতে কোন অভিচাঁর ব| 

ব্যাধিনিবন্ধন তোমার কোন ভয় থাকিবে না, নিশ্চয় জানিও। আমি তোমার যে রক্ষা বিধান 

করিলাম, তাহ! হইতে তুমি দীর্ঘ আধুঃ প্রাপ্ত হও। 

৬। আয়ুর্ববদ্ধক সম্মীতি 
সন্নীতির উপদেশ সুশ্রুতে অনেক আছে। এ স্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ কর! গেল ;-- 
“ন দেব-ব্রাহ্মণ-পিভৃ-পরিবাদাংশ্চ, ন নরেক্দ্র-দ্িষ্টোন্স ভ-পতিত-ক্ষুদ্র-নীচাচারান্থপাসীত ।” 

(২৪ অ” চিকিৎসা: ) 

দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিভৃগণের নিম্দ। করিতে নাই। রাজার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, উন্মত্ত, 

নিজের সদ্বাচার হইতে পরিল্রষ্ট, জাতিতে হীন বা অসংকর্খে সমাসক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কখনও 
মিলিত হওয়া উচিত নহে। | 

*দেব-গো-ব্রাহ্মণ-চৈত্য.ধবজ-রোগি-পতিত-পাপকারিনাঞ্চ ছায়াং নাক্রমেত।” 

(২৪ অ+ চিকিৎসা”) 

দেবতা, গো ব্রাহ্মণ, শ্বশান-বৃক্ষ, পতাকা, রোগী বা পাপানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তির ছায়া 

অতিক্রম করিতে নাঁই। 
“সততাধ্যয়নং বাদঃ পরতন্ত্রাবলো কনম্। 

তদ্বিস্তাচার্ধ্যসেবা চ বুদ্ধিমেধাকরে! গণঃ ॥ 

আযুষ্যং ভোজনং জীর্ণে বেগানাঞ্চাবিধা রণম্। 

্রহ্মচর্য্যমহিংস! চ সাহসানাঞ্চ বর্জনম্ ॥*_-( ২৮ অ” চিকিৎসা”) 

নিরস্তর সংশাস্ত্রের অধ্যয়ন, বাদ (পরমতের খণ্ডন পূর্বক নিজের স্তায়ান্থমোরদিত মত 
সংস্থাপন), ভার, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ান্তরের অন্থশীলন এবং 

তত্তৎ বিভাভিজ্ঞ আচার্ধ্গণের সহবাস, এই সমুদয় বুদ্ধি ও মেধাবর্ধক সদগুণ। অধিকস্ত 

ভুক্ত দ্রব্য পরিপক্ক হইবার পরে আযুর্বর্ধক ভ্তরব্য ভোজন কর!, মল ও মৃত্রাদির বেগ ধারণ ন1 

বন্ধা বুদ্ধির, ঈশ্বর অহস্কারের, চক্র মনের, দিকৃদকল শ্রবণেশ্রিয়ের, বায়ু ত্বকের, নুর্ধয চক্ষুঘবয়ের, সলিল 

রসনেজ্রিয়ের, পৃথিবী জাণ ইন্্রিয়ের। মিঅদদেবত! গুহোর এবং প্রজ।পতি উপস্থ ইন্ত্িয়ের অধিপতি । 
বেদবাস্ব প্রভৃতি অধ্যাক্শান্ত্েত এইরপ ইন্জিয়াদির অধিষ্ঠাত্ দেবগণের পরিবর্ণন। আছে। 
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করা, ইন্জরিয় সংযম, অহিংস! এবং নিজের ছূর্ব্বলত। বুঝিতে পারিয়া বলবানের সহিত নল্ল- 

দ্ধ প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত না হওয়া) এই সকল বিধির সম্যক পরিপালনে আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া 

থাকে। 

৭। দৈবব্যপাশ্রয়-চিকিৎমা 
ধর্্মশান্ত্রের অন্থশাসন গ্রহণপুর্বক ওষধ ব্যবহারের বিধানও আমুর্কেদে প্রদত্ত হইয়াছে। 

এ স্থলে কিছু উল্লেখ করা গেল। 

তৈশ্ন-বিশেষ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের হ্বার! অনুপ্রাণিত করিয়। ব্যবহার প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে ;-- 
"মজ্জসার মহাবীর্য্য সর্বান্ ধাতুন্ বিশোধয়। 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণিস্বামাজ্ঞাপয়তেইচ্যুতঃ ॥৮--( ১৩ম” চিকিৎস।” ) 

হে মজ্জসার মহাবীর্য্য তুবরক, * তুমি এই পীড়িত ব্যক্তির রস ও রক্জাদি সকল ধাতৃকে 
দোষপরিশুন্ত কর) শঙ্খ, চক্র ও গদাপাশি অচ্যুত নারায়ণ তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন। 

অন্তত্র আযুষ্কামীয়ে দেখা যায় $-_ 

প্মন্ত্রোবধসমাধুক্তং সংবৎসরফল-প্রদম্। 
বিশ্বস্ত চুর্ণং পুষ্যে তু হুতং বারান্ সহঅশঃ ॥ 

শ্রীস্ক্তেন নরঃ কাল্যে সন্বর্ণ দিনে দিনে । 

সর্পিম ধুযুতং লিহাদলক্ীনাশনং পরম্ ৪*_-(২৮ অ” চিকিৎসা” ) 

মন্রধার! অনুপ্রাণিত যথোপযুক্ত ওষধনহ বিব্চূর্ণ এক বৎসর পধ্যন্ত সেবন করিবে। পুষ্যা 

নক্ষত্রে খগবেদোক্ত শ্রহ্ত্ক,_ 
“হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং স্থবর্ণরজতভ্্রজাম্। 

চন্্রাং হিরগ্নীং লক্ষমীং জাতবেদো মমাবহ ॥*--ইত্যাদি 
দারা সহশ্র বার আভপুৃত করিয়া তদনন্তর স্বর্ণভম্ম সহ ঘ্বত ও মধুযোগে এই বিষচূর্ণ সেবনে 
আযুরু্ধি হইবে। 

প্রসিদ্ধ সৌমরসায়নযোগের অভিমন্ত্রণে উক্ত হইয়াছে ;-_ 

“মহেন্দ্র-রামকষণানাং ব্াক্মণানাং গবামপি। 

- তপসা তেজস! বাপি প্রশাদ্যধবং শিবায় বৈ ॥”__(৩*অ* চিকিৎসা” ) 

মহেজ, রাম, কৃষ্ণ, ব্রাঙ্গণগণ ও গো-মকলের তপঃ ও তেজঃপ্রভাবে তোমরা মজলদায়ক 

হইয়া রোগ দূর কর। 
অপন্মার রোগ আরোগ্য বিধানার্থ দেখিতে পাঁওয়! যায় $--- 

“পৃ্গাং রুদ্রন্ত কৃব্বীত তদ্গণানাঞ্চ নিত্যশঃ।*-__( ৬১ অণ উত্তর”). 

» অপন্মার রোগ হইতে আরোগ্য লাভের জন্ত প্রমথগণের সহিত রুদ্রের সতত অর্চনা 
করিবে। ৫ ৃ ৃ 



৩৫৪ সীহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 

যে যোগে কোন মন্ত্রের সমুল্লেখ নাই, সেখানে কি করিতে হইবে? 

“যত্র নোদীরিতো মন্ত্রো যোগেঘেতেষু সাধনে। 

শব্িতা তত্র সর্বত্র গায়ত্রী ব্রিপদী ভবেৎ ॥*--( ২৮ অ* চিকিৎসা”) 

যেখানে যোৌগবিশেষে কোন মন্ত্রের পৃথকৃভাবে উল্লেখ নাই, তাহার সর্বত্রই পত্রিপদী 

গায়” দ্বারা ওষধকে অনুপ্রাণিত করিয়! তৎপরে ব্যবহার করিতে হইবে। 

৮। গ্রহোতপত্তি 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই শ্িশুগণের যে সকল ব্যাধি * উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহ 

প্রায়শঃ গ্রহগণের পীড়নবশতই ঘটিয়া থাকে, প্রাচীন আযুর্বেদশাস্ত্রে এইরূপ কথিত 

হইয়াছে । কিরুপে সেই গ্রহগণের উৎপত্তি হইয়াছে ।__- 
“এতে গুহন্ত রক্ষার্থং কৃত্তিকো মাগ্রিশূলিভিঃ | 

সুষ্টাঃ শরবনস্থম্ত রক্ষিতন্যাকবতেজসা ॥৮--(৩৭ অ+ উত্তর” ) 
গ্রসিদ্ধি আছে, কান্তিকেয় শরবনে নিজের তেজঃপ্রভাবে রক্ষিত হইলেও কৃত্তিকা, অগ্নি, 

উমা ও মহেশ্বর ইহার] সকলেই ন্সেহবশতঃ তাহার রক্ষার জন্ত স্কন্দ প্রভৃতি গ্রহগণের সৃষ্টি 

করিয়াছিলেন । 

বখন বয়োবুদ্ধির সহিত আর কুমারের রক্ষার কোন প্রয়োজন রহিল না, তখন কার্ডিকেয় 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মহাদেব স্বন্দ প্রভৃতি গ্রহগণকে তাহাদের বক্ষ্যমাণ জীবিকার উপায় 
বলিয়। দিয়াছিলেন $-- ৮ 

- “কুলেযু যেষু নেজ্যস্তে দেবাঃ পিতর এব চ। 

ব্রাহ্মণাঃ সাধবশ্চৈব গুরবোহতিথয়স্তথ' ॥ 

গৃহেষু তেষু যে বালাস্তান্ গৃহীঘধবমশস্কি তাঃ। 
তত্র বে! বিপুল! বৃত্তিঃ পুজা চৈব ভবিষ্যতি ॥*-_-(৩৭ অ” উত্তরণ) 

হে গ্রহগণ, যাহারা! দেবতা, পিতৃপুরুষ, ব্রাহ্মণ, সাঁধু ব্যক্তি, গুরুজন ও অতিথিবর্গের 

সমুচিত সৎকাঁরে পরাক্মুখ, তাহাদের সম্তানগণ তোমাদিগের কর্তৃক আক্রান্ত হইবে এবং 

ত্লিবন্ধন সেই ব্যক্তিগণের পুজ লাভ করিয়।৷ তোমরা জীবিকা প্রাপ্ত হইবে। 

৯। সৎপুত্র 
ধর্্শান্ত্রের স্তায় আযুর্রেদেও “সৎপুতর” উৎপাদনে যেরূপ নিয়ম অবনত প্রতিপালা, তাহার 

যথোচিত উপদেশ প্রদত হইয়াছে । এই জন্ত স্ুশ্রুত বলিয়াছেন ১-- 

পুংসবন "ততো বিধানং পুীয়সুপাধ্যায়ঃ সমাচরেৎ ॥*--( ২অ* শারীর*) 

গুন্ধ সত্বগুণদম্পন্ন সৎপু্র লাভের জন্ত স্ত্রীর খতু দর্শনের পরে আচার্য্য শান্ত্রোক্ত পুংসবন- 
বিধান বথানিদেশ সম্প্ন করাইবেন। | 

+ ইহাকেই পেচোর পাওয়া! কছে। 
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ংসন ক্রিয়াতে যেরূপ শান্তর-অহৃশাসনে ক্রিয়াক্রম বিহিত হইয়াছে, তদহবপ সেই ক্রিয়া 

অনুষ্ঠান সময়ে লক্ষ্মণ প্রভৃতি ওধধসমূহের প্রয়োগও যথারীতি করিবার বিধান আযুর্বেদে 

আছে। গর্ভাধানের পূর্বে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই এক মাস কাল ব্রহ্ষচ্য্য ব্রত পালন করিতে 
হইবে, ইহাই ্ুশ্রুত আচাধ্যের উপদেশ। 

শাঙ্রনির্দিষ্ট উপরিউক্ত ক্রিয়ার পরিণামে কি ই লাভ হইয়া থাকে ?-_ 

সংপুত্র “এবং জাতা রূপবস্তে! মহাসত্বাশ্চিরাযুষঃ | 

ভবস্তি খণমোক্তারঃ সংপুভ্রাঃ পুত্রিণে হিতাঃ ॥*--( ২ অ* শারীরণ) 

বিধিপুর্বক গর্ভোৎপাঁদন-ফলে সগ্তান গ্রীতিকর অঙ্গসৌষ্টবসম্পন্ন, রজ ও তমোগুণ- 
বিরহিত, শুদ্ধসত্বগুণান্বত, দীর্ঘ আযুষুক্ত ও পিভৃপুরুষগণের খণমোক্তা, সুতরাং প্রকৃত সৎ- 

পুজ-পদবাচ্য হয়। সংদাঁরে এইরূপ পুজ্রই মানবের প্রহ্ক ও পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ- 

বিধায়ক হুইয়। থাকে । 

পিতা ও মাতা যথেচ্ছাচাঁরসম্প্ল হইলে ত কোঁন কথাই নাই, কিন্তু স্থলবিশেষে শাস্ত- 
শ্বডাব দম্পতির পুজ্রও বিক্কৃতিপ্রাপ্ত হয় কেন? 

«“আহারাঁচারচেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিত । 

্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুজোহুপি তাদৃশঃ॥*--( ২অ* শারীর* ) 

গর্ডাধানকালে পিত| ও মাতা যেরূপ আহার, আচাঁর ও কাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন, 
তাদের সন্তানও ঠিক সেইরূপ প্রক্কৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে । 

এই জন্তই পিতা ও মাতার সংযম ও শুদ্ধাচার অবলম্বন করিতে ধর্ম ও আমুর্কেদ শাস্ত্রের 
এত অনুশাসন। তাই এ বিষয়ে সুশ্রুত আরও বলিতেছেন $-_ 

কুপুত্র *দেবতাব্রাহ্মণপরাঃ শৌচাচারহিতে রতাঃ। 

মহাগুণান্ প্রহুয়স্তে বিপরীতাস্ত নিগুণান্ ॥*-_( ৩ম” শারীর*) 

ধাহাঁদের দেবতা ও ব্রাঙ্গণে ভক্তি আছে এবং ধাহার! কায়গুদ্ধি, মনঃগুদ্ধি, সাঁদাচার ও 

পরহিতে অন্গুরক্ত, তাহাদের সন্তান মহাগুণলম্পন্ন হইয়। থাকে; আর ইহার অন্তথ! ঘটিলেই 
নিগুণ, ছুঃশীল পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে । 

জীবগ্রবাহ যে অনাদি, তাহাও আমুর্কেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে )-- 
জগ্মান্তর “কর্্মণা নোদিতে। ষেন তদাপ্রোতি পুনর্ভবে। ৃ 

অভ্যন্তাঃ পূর্ববদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্॥*--(২ অ+ শারীর, ) 

জীব স্থীয় পূর্ব পূর্বব কর্মের বিধান অন্গুসারে পুনর্জন্মে অন্ধ, কুজ, খঞ্জ, মুক, পণ্ডিত, 

মুর্খ বা! জাতিত্মর প্রভৃতি হইয়া! থাকে । ফলতঃ পূর্বজস্মে প্রাণী যেষে প্রকুতির অন্শীলন 
করিয়া আসিয়াছে, পরজন্মেও সেই সকল গুণই তাহাকে আশ্রয় করে। 

এই জন্থই মন্তুষ্যের প্রতি সদনুষ্ঠান করিতে ও সদ! সাধুসজে নিরত থাকিতে আধ্যশান্ত্রের 

এত উপদেশ। : 



৩০২ . সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! | রখ সংখা! 
দৌন্ৃদকে প্রচলিত কথায় দোহ্দ বা সাধ বলে। যখন গর্ভের চারি মান বয়ঃক্রম 

হয়, তখনই তাহাতে চেতনার সঞ্চার হইয়া থাকে । অচিস্তনীয় এশ্বরিক শক্তি প্রভাবে গর্ভস্থ 

জণ্ের অভিপ্রায় অনুসারে এই সময়ে গর্ভিণীর নানাবিষয়ক অভিলাষ হইয়! থাকে, তাহাই 
দৌহৃদ বা দোহদ। দৌহদ পুর্ণ না হইলে কি হয়? 

দৌন্ছদ  *প1 প্রাগ্ডদৌ হৃদ পুত্রং প্রজায়েত গুণান্বিতম্। 

অলন্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতা মনি বা ভয়ম্ ॥*-_-(৩অ” শারীর*) 

গর্ভিনীর দৌহৃদ পূর্ণ হইলে সন্তান পূর্ণাঙ্গ ও সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, আর তাহার 

অন্তথায় সন্তানের কোন অঙ্গের বা স্বভাবের বিকৃতি অথব! গর্ভিণীর নিজেরও এরূপ বিকার- 

বিশেষ সংঘটিত হইতে পারে। এই জন্যই গর্ভাবস্থায় গর্ভিনীর আকাজঙ্া পূর্ণ করার বিধান 

বিহিত ইন্মাছে। 
যদি রাজদর্শনে গর্ভিণীর অভিলাষ হয়, তাহ! হইলে ভাগ্যবান্_ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন নৃপতি সদৃশ 

পুত্রের জগ্ম হইয়া থাকে । এইক্প গর্ভাবস্থায় রমণীর বস্ত্রাপক্কারে ইচ্ছ! হইলে বস্ত্রও অলঙ্কার 

প্রি, তাপসাশ্ম দর্শনেচ্ছু হইলে ধর্শীল ও শান্তশ্বভাব এবং ব্যান্াদি হিং জন্তুর দর্শনে 

ইচ্ছ! হইলে হিংস! ও ক্তুরাচারপরায়ণ পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে। 
গর্ভিণীকে কখন্ সুতিকাগৃহে প্রবেশ করাইতে হইবে 1-- 

শৃতিকাগৃহে প্রবেশ "নবমে মাসি সুতিকাগারমেনাং প্রাবেশয়েৎ প্রশন্তে তিথ্যাদে ॥” 
(১ম অ* শারীর* ) 

তিথি ও নক্ষত্র প্রভৃতি শুভশংসী দেখিয়া নবম মাসে গর্ভিনীকে স্ুতিকাগৃহে প্রবেশ 

করাইবে। 
ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বালকের নাম করণ-বিধানে সুশ্রুত বলেন,-_ 

নামকরণ “ততো দশমেহহনি মাতাঁপিতরৌ। ক্কতমঙ্গলকৌতুকৌ শ্বন্তিবাঁচনং ক্বত্বা নাম 
কুর্ধযাতাং যদভিপ্রেতং নক্ষত্রনাম ব1! ॥*__€ ১০ অণ শারীর” ) 

শিশু যখন দশ দিনের হইবে, পিত! ও মাতা বংশান্ুক্রম বিধান অনুসারে যথাবিধ মল 

আচারের অনুষ্ঠান করিয়! স্বস্তিবাঁচনপর্বক নিজেদের অভিলাষ অগ্ুদারে বা অন্মনক্ষত্রের 
নির্দেশে জ্যোতিঃশান্ত্রের অনুশাসনে শিশুর নামকরণ-ক্রিয়া সম্পর্প করিবেন। 

ক্রমে ক্রমে বালক যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, তখন পিত। কি করিবেন 1-- 
বিদ্তাশিক্ষা)]  *শক্তিমন্তঞৈনং জ্ঞাত্বা যথাবর্ণং বিস্তাং গ্রাহয়েৎ॥” 

-৫১* অ*শারীর*) 

বালক বখন ক্রমে কোন বিষয়ের অভ্যাস করণে সমর্থ হইবে, সেই সময়ে ( অর্থাৎ 

অগ্স সময় হইতে শিশুর পঞ্চম বর্ষে) পিতা তাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধানে বিভাশিক্ষায় 

প্রবৃত্ত করাইবেম। 
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বিভ্ভাত্যা সমান্তি প্রাপ্ত হইলে পুত্র যখন ক্রমে যুবক ও শক্কিসম্পন্ন হইবে, 
তখন 7-- 

বিধাহ “'অথাশ্মৈ পঞ্চবিংশতি বর্ষায় ্বাদশবার্ধিকীং পত্বীষাবহেৎ পিক্র্যধর্থার্থকামগ্রজাঃ 

গ্রাপস্ততীতি ।”_-(১*অ* শারীর' ) 

বিদ্যাশিক্ষার পরে পিত! যখন দেখিবেন, পুত্রের পঞ্চবিংশতিতম বংসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, 
তখন তাহার সহিত হ্বাদশবর্ষায়! বালিকার বিবাহ দিবেন; কারণ, এই বয়সেই সম্তানগণ 

স্বীয় পিতৃখখণ, ধর্ম্ান্ুঠান, অর্থ উপার্জন, বিষয় উপভোগ ও সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইয়া 

থাকে। 

পুরুষের পঞ্চবিংশতি ও স্ত্রীর দ্বাদশ বর্ষ বয়ংক্রমেই ষে সর্বগুণদম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী 

সন্তানের উৎপাদনের সমর্থতা জন্মিয়া থাকে, এই প্রমাণে সুশ্রত তাহ! স্প& দেখাইয়াছেন; 
অধিকস্ত আরও বলিয়াছেন ;-_ 

* “উনদ্বাদশবর্ধায়ামগ্রাণ্ডঃ পঞ্চবিংশতিম্। 

যস্তাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপস্ভতে ॥ 
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেছা হূর্ববলেন্দ্িয়ঃ। 

তন্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥” 

--( ১*ম অ+ শারীর* ) 

অপূর্ণ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পুরুষ ও অপ্রাপ্ত দ্বাদশ বৎসরবয়্কা স্ত্রীর যে সন্তান 

জন্মগ্রহণ করে, সে হয় ত গর্ভেই মৃত হয়, আর যদ্দি বা জীবিত অবস্থায় প্রহ্ুত 

হয়, তাহ! হইলেও দীর্ঘশীবী হয় না, অথবা জীবিত থাকিলেও চিরজীবন ক্ষীণবলই 
থাকে। 

স্ত্রীলোকের সম্তান উৎপাদনের বর়ঃপ্রসঙ্গে সুশ্রত আরও বলেন )-_ 
“রসাদেব স্ত্িয়া রক্তং রজঃসংজ্তং প্রবর্ততে । 

তথর্াদৃঘাদশাদুর্ঘং যতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্ ॥৮--( ১৪অ৭ সুত্র ) 

“তদ্ব্ষাদৃঘাদশাৎ কালে বর্তমানমস্থক্ পুনঃ । 

জরাপকশরীরাণাং াতি পধাশতঃ ক্ষয়ম্ ॥”_ (৩আ' শারীর* ) 

আরও,--- 

পিক ০০ ৮৮৮ বা আপ» পর 

* তিন শত বৎসরের প্রাচীনতম হস্তলিখিত গ্রন্থে আমরা "উনছানশ” এই পাঃই প্রাপ্ত হইয়াছি। 

হুশ্রুতের যে সকল হন্তলিখিত পুণডক দেখ! গিয়াছে, তাহ।র তিন্ধানিতেই মূলে ও ডল্লনের টাকায় 

এই পাঠই আছে। এ প্স্ত হুশ্রতের যত মুদ্রাঙ্ণণ হইয়াছে, তাহাতে “উনযোড়শ* পাঠ দেখ! 

যায়। কোন কোন হস্তলিপিতেও “উনযোড়শ" পাঠ আছে। কিন্তু নুক্রুতেয় সর্বত্রই যখন দেখ! যায়, 

এদপবর্ায় স্ত্রীর সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ধ বয়স্ক পুরুষের বিবাহ হওয়া! বিধেয়"--তখন এই স্থলে 

প্উনধাদশ* পাঠই অধিক সমীচীন। কারণ, স্বাভাবিক রজঃপ্রবর্তনই ' স্্ীলোকের যৌবন ও গর্ভ- 

ধারণকাল অবধারিত করিম! থাকে। 
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স্রীলোকের রজঃ রসধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা দ্বাদশ বর্ষ হইতে 
পঞ্চাশ বৎসর পর্যান্ত বর্তমান থাকে) তৎপরে দেহের জরানিবন্ধন ক্রমে ক্ষযপ্রা্ 

হইয়! থাকে। 
বিবাছের বয়ঃক্রম নির্দেশে, 

পত্রিংশগ্বর্ষো বহেৎ কন্তাং হৃসাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।” 

ধর্মশান্ত্রের এই প্রমাণেও কন্তার বিবাছ্কের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত পাওয়া যায়? 
তবে পুত্রের বয়সের পরিমাণ আরও একটু বাড়িয়া গেল । 

যাহা হউক, এই সকল প্রমাণপরম্পরায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শরীরের 

নীরোগতা ও মানসিক প্রসন্নত যে সর্বথ! সৎ পুত্র লাঁভের প্রধান প্রয়োজন, তাহ! 

স্থুক্রতে সবিশেষ স্পন্রীকৃত হইয়াছে । 

১। সুশ্রুত-প্রণেতা কি ছিলেন? 

আমরা এই প্রবন্ধে সুশ্রুত গ্রন্থে ধর্ঘভাবের যে বিকাশ আছে, তাঁহা অতি সংক্ষেপে 

দেখাইবার প্ররয়াদ পাইয়াছি। তবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এ বিষয়ে কত দূর সফলতা 

লাভ করিতে সমর্থ হুইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। হুশ্রত-প্রণেতা কোন্ ধর্াব- 

লম্বী ছিলেন ?1--বর্তমানে কেহ কেহ তাহাতে এককপ স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন 

ষে, প্রপিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক আচাধ্য নাগাঙ্ছুনই * বর্তমান লুশ্রতের সংস্কর্তা বা 

প্রণেতা । স্ুশ্রতের প্রসদ্ধ টাকাকার ডল্লনাচাধ্য সন্দেহপ্রায় বলিক্ঈ গিগাছেন__ 
নাগার্জুন নুশ্রতের প্রতিসংস্কর্তী। তাহাতেই এই অভিমতের উত্তব হইয়াছে । বিশেষতঃ 

হুশ্রুতের এক স্থানে “সুতি গৌতম” উল্লিখিত হইয়াছেন, এই প্রমাণবলে নাগান্ধুনই 

নুশ্ররতের প্রণেতা! নিশ্চিত হইবেন, ইহাই কাহারও কাধারও অভিমত। ও দ্দিকে কিন্ত 
স্থশ্ররতের যে অন্ত প্রতিসংক্র্তী ছিলেন না, প্রাচীন ট'কাকারদিগের মধ্যে যে এইরূপ 
অভিমত ছিল, ডল্লন নিজেই স্বগ্রন্থেও তাহার উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 

মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত সুশ্রুতসংহিতার অন্যতম টীবাকার। তিনিও স্ুশ্রুতের 

বাস্তবিক প্রতিসংস্কর্তী কেহ ছিলেন কি না, তদ্িযয়ে সন্দেহ করিয়াই গিয়াছেন। 

সংহিতাগ্রন্থে চারি প্রকার হ্ত্রের মধ্যে প্রতিসংস্কর্তীর সুত্র অন্ততম, ডল্লনের আত্মমত 

পোষণের ইহাই প্রমাণ ধাহারা মনে করেন, চক্ষপাণি। জতুকর্ণের ও গ্রস্থান্তরের 
পা পা সী বা ৩ পক স্পপপিশিসীসিশ? 

*  আযুব্রেদের উত্তরকালীন সংগরহকারবৃশ , ও  চক্রপাণি প্রভৃতি আচাধ্য নাগার্জন রসারনবেত্। 

ছিলেন, ইহ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তজ্জগ্ত তাহার! নাগ।জ্ভুনকে “মুনীন্” আথ্যায়ও সন্মানিত করিয়! 

পিল্নাছেন। নাগার্জদন বহ গ্রন্থের প্রপেত।; কিন্তু ওসায়নবেত্া নাগার্জুন ও বৌদ্ধ দার্শনিক নাগ্জুন 
এক ব্যক্তি কি ন।-তাহার নিশ্চায়ক প্রমাণ কি? যদি এক নাগার্জুন হয়েন, তাহাতে আপাত্বই 

বাঁ কি? যাহ। হউক, আমর! নাগার্জন নামধেয় গ্রস্থকার-প্রণীত “যোগলার" নামক গ্রচ্থে মাধবকর, 

চক্রপাণি (চত্র ) ও ঘঙ্গসেনের প্রমাণও সংগ্রহ দেখিতে পাইয়াছি। ইনি আবার কোন্ নাগার্জুন 
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প্রমাণ নিবন্ধ করিয়া কেবল এ প্রমাণই যে এ বিষয়ে নিশ্চয়ত্বজ্ঞাপক নহে, তাহ! 
প্রতিপন্ন করিয়! গিয়াছেন। চক্রপাঁণি, জতৃকর্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিক্নাছেন, 

বর্তমানে ছুল্নভপ্রার় ভেলসংছিতা * দেখিবার সুবিধা পাইয়া তাহাতেও আমরা 
চক্রপাণির পরিপৌষক প্রধাণই প্রাপ্ত হুইয়াছি। অথচ অতৃকর্ণ বা ভেলের গ্রন্থ যে 
গ্রতিসংস্কত হয় নাই, প্রত্যুত বিলুপ্তই হইয়া গিম্াছে, এ কথা সকলেই জানেন। 
পূর্ববাচাধ্যগণের নাম গ্রস্থমধ্যে থাকিলেই তাহ! প্রতিসংস্কত বা অন্তের কৃত, এইরপ 
নির্ধারিত হইতে পারে না। 1 তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দেবতার সমুষ্লেখ দেখিয়াও 

গ্রন্থের অর্বাচীনত। প্রতিপন্ন হুয় না। $ অধিকন্ত অগ্নিবেশরূত সংহিতার, “চরক* ও 
চরকসংহছিতার অংশবিশেষের “দৃঢ়বল” প্রতিসংস্কর্ত।। চরক গ্রন্থেই তাহার ম্পই প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। স্ুশ্রতের প্রবপ কোন প্রতিসংস্কর্ত থাকিলে, গ্রস্থমধ্যে চরকের 
সায় তাহারও সমুল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। 

আমুর্বেদে ব্রহ্মদংহিতা ও অশ্বিনীকুমারসংহিত! প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 

যায়। নুশ্রুত, অগ্নিবেশ, ভেল বা চরক কত কালের, তাহ! বলিতে পারি না। তবে 

ইহীরা যখন নাম উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন, তখন যে তাহাদিগের হইতে প্রাচীনতম কালে 
্রহ্ষসংহিতা প্রভৃতি বর্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ কর! যাইতে পায়ে না। খুব সম্ভব, 

প্রাচীনতম সংহিতার গশ্লোকপরম্পরাও উত্তরকালীন স্থশ্রত, আগ্নবেশ ও ভেল প্রভৃতি 

* “অধাতঃ পুরুষনিচয়ং শারীরং ব্যাথ্যান্তাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেরঃ। 

তত্র ভেল আত্রেয়মিদমুখাচ। ৬ & 

অঙোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।” * * (শারীরে ভেলসংহিত1) 

+ “তত্র ধা্স্তরীয়।ণামধিকারঃ ক্রিযাবিধো ॥* ( চিকিৎনাঁ, চরকে ) 

“ধাদ্বস্তরং পিবেৎ সপিঃ প্রথজ।পত্যমথাপি বা” 

“মকুষারং বলাতৈলং তৈলং শৈরিষমেব ব1। 

ধাহন্তরং চাপি ঘৃতং পায়য়ে্।তশোশিতস্॥” * * 

“কিং জ্পন্ত গর্ভন্ত প্রথমং সংভবতি হস্তং পার্ধাবিতি * 

ইতি শৌনকঃ।৮ 

*কখং গর্ভে। মাতুরুদরে তিষ্ঠতীতি শৌনক:।”--( ভেলসংহিত।| ) 

1 প্যন্মিন্ বন্মিন্ বিকারে তু যোগোহর়ং সংগ্রধুঞ্গতে। 

তং তং নিহত্তি বৈ রোগং দ্বেধারীন্ কেশবে। হথ। ॥”--( ডেলনংহিত1) 

প্রসিদ্ধ হুশ্রুতনংছিতার ইংরাজি অনুবাদক কধিরাজ ই্রযুক্ত কুগ্রলাল ভিযগরত় মহোদয় সঙগিচ্ছ!- 

প্রণোদিত হইগনা বহু অর্থব্যয়ে দ্ুদূর তাঞ্জোর ক্লাজকীয় লাইভ্রেণীর আদর্শ গ্রন্থ অধলম্বনপুর্বক ভেল- 

সংহ্থিভীর যে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ভেলসংহিত| দেখিতে পাইয়াছি। এই বাড 

কুঞ্জধাবুর় দিকটে বিশেষ কৃঙজ আছি। 

৩৯ ৃ 



৩৩৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ৪র্থ সংখ্যা 
শব স্থ গ্রন্থে সমুদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। আমরা দৃষটান্তত্বূপ একটি শ্লোক এ স্থলে 
দেখাইতেছি )- 

সুত্রতে আছে, 
_ পরসাদ্্রক্তং ততো মাংসং মাংসাম্মেদঃ প্রকায়তে। 

মেদসোহস্থি ততো মজ্জা মজঞ্ঞঃ শুক্রহ্ত সভবঃ ॥”--( ১৪ অপ হুঙ্জ* ) 

ভি দেখিতে পাই ;-_ 

- “রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসাম্মেদম্ততোইস্থি চ। 

অস্থে মজ্জা ততঃ শুক্রং গুক্রাদ্গর্ভন্ত সম্ভবঃ ॥” 

(১১ অণ সুত্র” ) 

" ভেল ও চরকের পরস্পর একতার এত প্রাচুর্য আছে যে, তাহার সমুল্লেখে প্রবন্ধান্তর 

সঙ্কলিত হুইয়! পড়ে । এইরূপ প্রক্য দেখিয়া প্রাচীনতম সংহিতার অস্তিত্বই অনুমিত হয়। 
পস্ুভূতি গৌতম” নাম দেখিয়|! ভগবান্ বুদ্ধদেবের শিষ্য স্ুভৃতিই যে নিশ্চয় হইবেন, 

তাহার প্রকট প্রমাণ কি? এইরূপ বলাকে অন্ুমানই বলিতে পারা যায়, প্রকৃত প্রমাণ 

নছে। “বিশেষতঃ গৌতম নাম বংশপরিচায়ক, সুতরাং শ।ক্যসিংছের বু পুর্বকাল হইতেই 
উচ্ছা বর্তমান ও প্রসিদ্ধ ছিল। 

সুক্রতের গুরু ভগবান্ অমৃতাচার্ধ্য ধর্বস্তরি, আত্রেয় পুনর্ধবসথর স্তায় মহর্ষি ভরঘাজেরই 
অন্তম শিষ্য ছিলেন, পৌরাণিক প্রমাণাস্তরে আমর! তাহ! প্রাণ হইয়াছি )৯- 

“তন্ত গেছে সমুৎ্পরে! দেবে! ধন্বস্তরিস্তদা। 

কাশিরাজে মহারাজঃ সর্বরোগপ্রণাশনঃ ॥ 

আমুর্কেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ সভিষগ্জিতম্। 

তমষ্টধ! পুনর্বস্ত শিষ্যেভাঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥*--( ২৯ অ* হরিবংশে ) 

কাশীরাঞ্জ ধন্থের গৃহে ভগবান্ ধন্বস্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 

মহামুনি ভরদবাজের নিকটে আমুর্কেদ শিক্ষা করেন এবং অতঃপর তাহ! শল্য প্রভৃতি আট 

ভাগে বিভাগ করিয়া শিষ্যদ্দিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। 

এই প্রমাণ দ্বারা আত্েয়-সংপ্রদাযর ও ধন্বস্তরি-সংগ্রদায়েরও মেলন প্রতিপন্ন হয়, 
চরক, স্ৃক্রত বাভেলে তাহ! দেখা বায়। 

গ্রাচীন গ্রন্থ মাত্রেই নানারূপ পাঠের পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, উহা প্রধানতঃ 
অনবধানপ্র্থত ভ্রম হেতুই আপতিত হইয়! থাকে। বৈস্তক গ্ররন্থসমুহে, সুতরাং স্থক্রত- 
সংহ্তাতেও সেইরূপ ব্যতিক্রম কিছু যে না ঘটিয়াছে, এরূপ নহে । আমরা সুঞ্রতের 
এইরূপ পাঁঠপরিবর্তনের দিউং মাত “হ্ক্রুতের আদর্শ” * নামক প্রবন্ধে গ্রকটিত করিয়াছি। 

* সাহিতানংহিত। ২য় সংখ্যা, দ্য, ১৬২২ সান। 



সন ১৩২২] সৃশ্রেসতে ধর্শভাব ৩৪০৭ 

যাহা হউক, প্ররূপ পরিবর্তন দেখিয়াই একেবারে অপরকে সংস্বর্তা বা প্রণেতা বলিয়া গণ্য 

করা সমীচীন কি? 

অষ্টাঙ্গহদয়-প্রণেত বাগ্ভট আচার্য্য, স্থশ্রুত ও চরক সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়া- 

ছেন, “আযুর্বেদে আর্ধ গ্রন্থ ও খষিররহস্ত* * নামক প্রবন্ধে আমরা তৎসন্বন্ধে কথঞ্চিৎ 

আলোচনা করিয়াছ। বাহুল্য-ভয়ে এ স্থলে আর তাহ! উল্লিধিত হইল না। 
বুদ্ধদেব হৃুর্ধ্যবংশীয় রাজর্ধির পুক্র ছিলেন । তিনি জননির্বিশেষে সকলকেই নির্বাণ কামনায় 

বৈদিক বর্ণাশ্রম আচারের বহির্দেশে নিয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে সকলেই একবারে মুক্তি- 
পথে উপনীত হইয়া! পুনরাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারে। কিস্তু সংসারের 
সকল লোঁকই কি ভগবান্ বুদ্ধদেবের ন্থায় কামিনী ও কাঞ্চনের হেয়তা হদয়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ হইতে পারিয়াছিল? স্থতরাং ছুর্বার কালম্ত্রোতে পড়িয়াই অতঃপর তথাগত বুদ্ধদেবের 
উচ্চতম আদর্শ নির্মল ধর্মেও ঘুণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 

সশ্রুত-সংহিতার সর্বত্রই আমর! সনাতন বৈদিক ধর্মের অনুশাসনই দেখিতে পাইতেছি, 
এই প্রবন্ধেও তাহ! সম্যক্ সমর্থিত হইয়াছে। স্থক্রতের কোথায়ও ভগবান্ বুদ্ধদেবের ধর্দের 
গন্কও অনুভূত হয় না; স্থতরাং সুশ্রত-সংহিত] যে ব্রহ্ষর্ষি বিশ্বামিতের স্থযোগ্য পুক্র শ্রতর্ধি 

স্্রুত কর্তৃক প্রণীত, এই সুপ্রাচীন বৈস্ত অভিজ্ঞানের অন্তথ। কিরূপে সমীচীন হইতে পারে? 

অলমতিবিস্তরেণ। 

শ্ীমথুরানাথ মজুমদার 

সপ পাপা 

€₹ প্রভাত, হয় ভাগ, ১ সংখা, মাধ 5২, সাল 





বাঁশে লিখিত ঠিকুজী* 
চট্টগ্রামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্থ স্থান পাঁন নাই। তত্ত্রমতের যথাপন্তব উন্নতি হইয়াছিল, 

তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। ফলিত জ্যোভিষ এক সময়ে তস্ত্রেরে এক অঙ্গ- 

মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। ফলিত জ্যোতিষের গণনায় লোক আশ্চর্যযান্বিত হয়। হম্ত-রেখা, 

কপাল এবং নথ দেখিয়। জীবনের প্রধান প্রধান ঘটন! যদি কেহ বলেন, তাহ! হইলে 

পঞ্ডিতগণও বিস্মিত হয়েন। সাধারণ লোক যে তাহাতে বিশ্বিত ও মুগ্ধ হইবে, তাহার 

আশ্চর্য্য কি? গণিত জ্যোতিষ অর্থাৎ জাতকের লগ্ন, গ্রহ, নক্ষত্র দ্বারা গণনা করিয়। তাহার 

তত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনাও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কবি নবীনচন্ত্র সেন 
তাহার আত্মজীবনীতে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এক জন পণ্ডত কুঠী ও ঠিকুজী গ্রস্ত 
করিন্না যত টাক! সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তিনি ডেপুটা ম্যাজিষ্টেটি করিয়া! ভাঁছ! পারেন নাই। 

এখনও এধানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের যথেই সম্ত্রম আছে। শান্তব্যবসাণী ব্রাঙ্মধ-পঙ্ডিতের 

ব্যাকরণ, ন্তায় ও স্থৃতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ পড়িবার নিয়ম আছে। ইহাতে পঙ্ডিত মহাশয়ের 

ঠিকুজী ও কুঠী প্রস্তুত করির়া কিছু কিছু উপার্জন করেন। ইহ! ছাড়া কোন মন্্ান্ত বংশের 
সস্তান হইলে, ঠিকুজী ব! কুগী প্রস্তত করিবার জন্ত যখন লগ্মীচার্য্যকে আহ্বান কর! হয়, সেই 

সঙ্গে ছুই তিন জন অধ্যাপকও নিমন্ত্রিত হইয়! থাকেন। লগ্মাচার্যের গণনার শুদ্ধাশুত্ধ বিচার-ভার 

তাহাদের। সুতরাং অধ্যাপকগণের জ্যোতিষ শান্তর শিক্ষা করিতে হয়। ভদ্রলোকদিগের 

যেখনে জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রতি এত শ্রদ্ধা, সেখানে নিম্মতর শ্রেণীর মধ্যে যে ইছার প্রতিপত্তি 

হইবে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম । ক্রমে ক্রমে ইহা মুসলমান ও বৌদ্ধদিগ্ের মধ্যেও প্রতিপত্তি লাত 

করিয়াছিল। দরিদ্র মুসলমান ও পার্বত্য মগগণ ও সেই জন্ত আপন আপন সস্তানের জন্ম-পত্রিকা 
গ্রস্ত করাইতেন এবং এখনও অনেকে করাঁন। দরিদ্রদিগের বাল্প-পেটেরা নাই। তাহারা 

বংশ-নির্দিত ঘরে বাদ করে। ন্ুৃতরাং সে নিমিত্ব তাঁহাদের জন্য বংশে খোদিত ঠিকুজীর 

প্রথ! হইয়াছিল। চারি অঙ্গুল পরিমিত এক বংশখণ্ডে জাতকের জন্মলিপি বা ঠিকুত্ী প্রস্তুত 

হইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে গ্রয়োজনীয় সমস্ত বৃত্তান্ত ণিথিবার পদ্ধতি স্থষ্টি হইল। বংশ- 
ঘগখানি হড়ী বা কলনীর মধ্যে অন্ত দ্রব্যের সঙ্গে রাখ! যাইতে পারে) আবার গৃঙদাহের 

সময় অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে। বংশমির্ঘিত গৃহে অগ্গিদাহের ভয় অধিক) আবার 

এক সময়ে এ জেলায় গৃহদাছের ভয় অধিক ছিল। আমি প্রথমে যে ঠিকুজীটি দেখি, তাহা 

এত ভুদার যে, প্রথমে উহু! হস্বিদস্ত-নির্শিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যে ঠিকুপপী বর্তমান প্রবন্ধে 

আলোচিত হইতেছে, উহ! দেখিতে তত নুদার না হইলেও, না বলিয়া! দিলে হঠাৎ বংশনির্দিত 

* বলগীদ্-সাছিত্য-গরিষদের় মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
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বলিয়া! কাহারও উপলব্ধি হইবে না । এই ঠিকুজীতে জাতকের নাম, তাহার পিতা-মাতার 
নাম, যে আচীর্ধয ঠিকুদ্ধী গ্রস্তত করিয়াছিলেন তাহার নাম এবং জাতক কোন্ মানে, .মাসে, 
বারে ও লগ্মে জম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি সমুদয় প্রয়োজনীয় 
কথা আছে। এই ঠিকুজীখানি একটি ধুপী কন্তার এবং ৭১ বৎসর পূর্বে প্রস্তত হইয়াছিল। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্তন্ত্র স্তায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যে ইহার যে অর্থ করিয়াছি, তাহা নিম্নে 

দিলাম। ভ্তায়ভূষণ মহাশয় বলেন যে, সাধারণতঃ কোঠী বা ঠিকুজীতে অঙ্ক দ্বার! তিথি নক্ষত্র 

ইত্যাদি লেখা হয় না। এই অস্ক সঙ্কেত দ্বার! লগ্মাচার্ধ্য অল্প স্থানে অনেক কথ! লিখিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। একটি লৌহণলাক। দ্বারা বংশখণ্ডের উপর ঠিকুজীর কথ| খোদ হইয়াছে। 
প্রথম অক্ষরে লেখা আছে যে, ১৭৭২ শকে ২৪শে শ্রাবণ কৃষ্ণ পক্ষে, চতুর্থী তিথিতে রাত্র 

১৯শ দণ্ড ১*পল গতে মিথুন লগ্নে ভ্ীপোতন্ ধুপীর কন্ত। শ্রীমতী রাজেশ্বরী, তাহার মাতা 
চন্ত্রার গর্ভে মীন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বকলম দম্তখত ২নং শাস্তরাম আচার্ধ্য। 

ইহ! বার! বুঝা যায যে, সেখানে একা ধিক শাস্তিরাম আচার্য্য ছিলেন এবং শাস্তিরাম ঠিকুজী 

প্রস্তত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ হাতে বাঁশের উপর খোদেন নাই। বং দ্ং অর্থে 
বকলম দণ্তধত। 

ম্শ্রীহরি শ্মরণম্ 

শকে ১৭৭২ শ্রাবণন্ত ২৪ দিবসে ৩ বাসরে কৃষ্ণপক্ষে ১ যস্তিথৌ রাত্র ১৯১* গতে 

মিথুন লগ্নে প্পোতন ধোবীর কন্ত! ২৬২ মিনরাশি মাতা চন্ত্রার গর্ভে শ্রীরাজে্মীর জং পীং 
বদ! ২ শাস্তিরাম। 

প্রথম ক্ষেত্রের অর্থ যে, জাতকের জন্মকালীন বৃষ রাঁশিতে মঙ্গল (৩) ছিল এবং মিথুন 
রাশিতে শুক্র (৬ ) ছিল; কর্কট রাশিতে বুধ ও রখ্ি (৪, ১), সিংহ রাশিতে রাহ ও 
বৃহস্পতি (৮, ৫), কুস্তরাশিতে কেতু (৯) এবং মীন রাশিতে চক্র (২) ছিল। 

দ্বিতীয়টি জাতাহ। তাহার অর্থ স্তাযতৃষণ মহাঁশয় এইক্সপ করিয়াছেন। জাতকের 
নল বারে (৩) জন্ম হইয়াছিল। সে দিন তিথি কৃষ্চাতৃতীয়! (১৮)ছিল। এঁদিবস 
কফপক্ষের ভূতীরা ১২ দণ্ড ৪৭ পল হ্িতি ছিল। এদিনের নক্ষত্র ছিল পূর্বতান্ত্পদ্্ 
(২৫) এবং এ নক্ষত্রের স্থিতি ছিল ৩৪শ দণ্ড ১৪ পল। জাতকেয় জন্ম মাসের ২৪শ 
তারিখে হইরাছিল। তৃতীয়টিও একটি ক্ষেত্র) উহা অর্থ নিয়ে দেওয়া গেল। 
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মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গল (৩), বুষের অধিপতি শুক্র ( ৬), মিথুনের অধিপতি বুধ 

(৪), কর্কটের অধিপতি চন্ত্র (২), সিংহের অধিপতি রবি (১), কন্তার অধিপতি বুধ 

(৪), তুলার অধিপতি শুক্র (৬), বৃশ্চিকের আধপতি মঙ্গল (৩), ধনুর অধিপতি 

বৃহষ্পতি (৫), মকর ও কুস্তের অধিপতি শনি (৭), মীনের অধিপতি বৃহম্পতি (৫)। 

চট্টগ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম স্থান পান নাই, কিন্তু শ্রীশ্ীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভূ এখান হইতেও 
চারি জন পার্ষদ ভক্ত পাইয়াছিলেন। ইহ্থীরা ভক্তগণের মধ্যে অতি উচ্চ ছিলেন। এই 

চারি জন যেমন ভাগবত, আবার সেইবূপ প্গ্ত ছিলেন । তাহারা (১) শ্রীল পুগুরীক বিস্তানিধি, 
(২) শ্রীল বাহ্ুদেব দত্ব, (৩) ছল মুকুন্দ দত্ত ও ৫9) পণ্ডিত গদাধর মিশ্র। এই মহাস্মগণের 
সম্বন্ধে আমি শ্রীযবিষুপ্রিায় লিখিগলাছি। তাহাদের সম্বন্ধে জানিবার জন্ত শ্রীল বিদ্যানিধির 
ংশধরগণের বর্তমান বাদস্থান মেখল ও দত্ত ঠাকুরদিগের বাসম্থান ছন্হরায় গিয়াছলাম। 

বিদ্যানিধিবংশী়গণ সকলেই বিদ্বান। তাহা হইতে বর্তমান ১৩ পুরুষ সকলেই শাস্ত্র ও 

ধর্্মচচ্চা করিয়াছেন। তাহাদের গ্রস্থভাগারে অনেক হাতে লেখ! পুথি, তালপাতান্, 

শোলায় ও কাগদে লেখা আছে। এ সকল দেখিতে দেখিতে একখান! তালপাতার পুথি 

পাইয়াছিঙগাম। পুথিখানি বহু কাল পুর্বে কেহ প্রস্তত করিয়াছিলেন। কিন্ত পুথিতে কিছু 

লিখেন নাই। ইহ! দেখিলে কি প্রণালীতে পূর্বে তালপাতার পুথি প্রস্তত হইত, তাহ! বুঝ! 

যাইবে) সেই জন্ত বিদ্যানিধিবংশীয় পৃক্গনীগ মল হরকুমার স্মৃতিতীর্থের নিকট হুইতে 
লইয়! ইহা পাঠাইতেছি। শুনিলাম, তালপাতার পুথি প্রস্তুতের নিয়ম এই যে, পাতাগুলি 

প্রথমে জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তাছার পর মহিষের রক্তদ্বারা এক প্রকার কালি প্রস্তত 

করিয়া! উহ! লেখ! হইত। ও 

প্রীরঞ্জনবিলান রায়চৌধুরী 





4 চর 
বের রঃ বি ট 

পানিহাটা-_রাঘৰ পণ্ডিতের মদনমোহন বিগ্রহ 



8
৬
৯
৯
৩
 

৪.
1৯
০-
৯)
হএ
 

৪৩
৪৬
০ 

১১
৬ 

18
০1
8 

1
৯
৮
1
-
২
৮
-
1
৪
]
 



্বাবিংশ ডাগ ] লাহিত্য-পরিষৎংপত্রিককা 

.পানিহাটী-রথুনাথ দাস গোস্বামীর দডমহোৎসব ক্ষেত্র 
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দশম মাসিক অধিবেশন 
২৩শে জ্যোষ্ঠ ১৩২২, ৬ই ভ্কুন ১৯১৫, অপরাহ এ*ট! 

আলোচ্য বিষয়--১। মাসিক নির্দিষ্ট কার্ধযাদি,__কে) কার্যয-বিবরণ পাঠ, (খ। কতজ তা 

জ্ঞাপন, গে) সদস্ত-নির্বাচন। ২। মেদিনীপুর, মানভূম ও মীরাটে শাখা-পরিষৎ স্থাপন- 

সংবাদ জাপন। ৩। প্রদর্শন_-(ক) বীরভূম টীদ্বপাঁড়ানিবাসী প্রযুক্ত কন্দপনারায়ণ মভুমদার- 
প্রদত্ত বরাহমুর্তি, (খ) মুর্শিদাবাদ বিল্লী নামোপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘটক-গ্রমুখ ব্যক্তি- 

গণের প্রদত্ত বরাহমূর্তি, (গ) বীরভূম সোণারকুঙুনিবাসী শ্রীধুক্ত তবেশচন্ত্র দাস বিশ্বাস" 

প্রমুখ ব্যক্রিগণের প্রদত্ত হস্তিমৃত্তি। ৪ গ্রবন্ধপাঠ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যার্বণ 
মহাশয়ের লিখিত “গুপ্তবলভী-সংবং। ৫। শোকপ্রকাশ,_অন্ুজনাথ মুখোপাধ্যায় 

মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।' : 

উপস্থিতি-- 

মহামছোপাধ্যায় শ্রীধুক হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই ( সভাপতি ) 
মহামহোপাধ্যায় ভীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্ত্র বিস্াভূষণ এম এ, পি এচ ডি 

জ্রীযুক পধশানন তর্করদ্ব শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সেনগুপ্ত 

» নবকৃষ্ণ রায় মীরাট) » জানকীনাথ গুধ 
» নিবারণ চক্র ঘ এ যতীন্ত্রমোহন রায় 

* শশধর বিদ্যাভূষণ ( যশোহর ) » সত্যেন্রনাথ রায় 
» রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় » রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরম্বতী 
« মিঃ পি এন্ দত্ত » হ্রপ্রসাদ মন্ভুমদার 
» মধুস্দন দাস মোহান্ত ( বর্ধমান ) *» স্ুরেন্্রনাথ সরকার 

» শুদ্ধানন্দ স্বামী » কুমুদদ্ধু দাশগুপ্ত 

এ অমুল্চরণ ঘোষ বিভাভূষণ » মন্মথনাথ রায় 

» বলাইচাদ মল্লিক » ননীগোপাল রায় 
*« নলিনীরঞ্জন পর্ডিত » বামাচরণ মন্তুমদার 

* খগেক্নাথ মিত্র » বসম্তরঞ্ন রায় 

» কিরণচজ্জ দত্ত » অযৃতলাল দত্ত 

» ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
এ » নগেন্জনাথ বন প্রাচাবিভঞামছার্শব 
* কালীগ্রসন দাশও€ » যোণীন্্রগ্রসাদ মৈত্র 

» যোগেন্্রনাথ গ€% এ গিরিশচঙ্ত্র দত্ত 

* যৃতীন্ত্রনাথ দত্ত » নির্শলচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 

১% 
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ীধুক্ত বামিনীরঞ্জন সেনগুপ শলুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস 

» জ্থয়েজ্জনাথ রায় এ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 

এ খগেজনাথ বসু » হুর্যযকুমার পাল 

এ ভুজেজ্নাথ বিশ্বাস » ডাঃ কুঞ্জবিহারী মণল 

» গিরিজাকুমার বস্তু » তারকনাথ ভট্টাচার্য্য 
« কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী এ অমৃতগোপাল বন্ধ 

(হেতমপুর ) » বিধুভৃষণ দত্ত 

* ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় » বিধুভূষণ সেন 

» চাঁরুচন্ত্র ভট্টাচাধ্য এ রামকমল সিংহ 
* ভাঃ গ্রভাসনাথ পাল » নলিনীকাত্ত চট্টোপাধ্যায় 
«এ জিতেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় * এ ভোলানাথ কোচ 

এ পুলিনবিহারী দত এ উপেন্ত্রনাথ উপাধ্যায় 

» কুমুদচন্জ বিভভাবিনোদ এ ভূবনমোহন রায় 

* সতীশচন্ত্র মিজ্ত » মহেজ্্রনাথ দাশগুপ্ত 

«এ মহেন্ত্রনাথ গুপ্ত . এ ললিতমোহন দাশগুপ্ত 

» কামিনীকুমার সেনগুপ্ত এ অনস্তকুমার সেনগ্রপ্ত 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী | রি 

» মৃণালকাস্তি ঘোষ সহকারী সম্পাদক । 

» বাণীনাথ নন্দী 

১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণী পঠিত হইল। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সদগরূপে 

নির্বাচিত হইলেন। 

প্রস্তাবক , ৃ্ সমর্থক নূতন সবস্য 

শ্ীকফদাস বসাক শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী . স্ীচজ্জনাথ কবিরত্ব 

সাতক্ষীর! হাউস, কাশীপুর। 

ভীযোগজ্রনাথ সমাদ্দার শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 

জমিদার, কাশীনগর, যশোহর। 

% টা শ্রীমণীজ্ ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ 
প্রধান শিক্ষক, কাশীনগর, ধণোদত। 

শ্রীহেমচন্ দাশগুণ্ড . * 
২৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। 

্রীব্যোমকেশ মৃস্থফী প্ীবানীনাথ নন্দী শ্রীযোগীন্্রনাথ বন্থ বি এ, 

৩ বেচু,চাটুর্ষোর পাট । 



কাধ্য-বিবরণী 

. প্রশ্তাষক " সমর্থক 

শন্ুয়েন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

জ্রীবেশোষকেশ যুস্তফী শ্রহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 

শ্ীমূণালকাস্তি ঘোষ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তষী 

শ্রীরঞ্জনবিলাস রাগচৌধুরী শ্রীমণালকাত্তি ঘোষ 

শ্রীকালীচরণ মিত্র ঠ 

শ্ীথগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 

১১৯ 

বৃতন সাস্ত 

শ্রীঅননীকুমার সেন 
এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, 

চিকান্দী, ফরিদপুর । 
শ্ীক্মীরোদচন্ত্র সেন ৰি এল, 

ডেগুটী ম্যাজিষ্্রেট, ফরিদপুর । 

আীগণপতি সরকার বিভারদব, 

৬৯ বেলেঘাট। মেন রোড । 

শ্ীতিজেন্জরনাথ সিংহ 

৩ ভালুকপাড়া লেন। 

ডাঃ শ্রীকুঙ্গলাল সাহ! 
পাবন!। 

মৌলবী নসরৎ আলী 

সব. ডেপুটী কালেইর, ফরিদপুর | 
শ্রীজীবনধন চক্রবর্তী 

৩৩ ঘোষের লেন। 

শ্রীহেমচন্্র দত 

কলিকাত। বজেট আফিস, 

১০ আতাবাগান লেন, গোয়াবাগান। 

শ্রীমহেন্নাথ মুখোপাধ্যায় 

অবসরপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, 

পুরুলিয়া । 

ঠা ্ রায় বাহাছ্র প্রীদেবেন্্রনাথ বল্পত 

শীরামকমল মিংহ ৯ 

সীহতীম্রমোহন রায় ভ্ীযোগেজনাথ গুপ্ত 

২৬ গ্যালিফ হ্ীট। 
শ্রীতবেশচন্ত্র দাস বিশ্বাস 

লোনারকুণ্ড, বীরতৃম। 
শ্রীকন্দর্পনারায়ণ মন্কুম্গার 

টাদপাড়া, বীরভূম । 
প্রীঅক্ষয়কুমায় নঙ্গী 

খুলনাবাজার, খুলন!। 
প্রীবিধুভৃষণ সেন 

৩এ হরিমোহ্ন বন্ধুয় লেন। 
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গ্রযাবক সবর্ধক ' নুতন সন্ত 

প্রীকতীন্রমোহন রার শ্ীযোগেন্্রনাথ গুপ্ত কবিরাজ শ্রীহরগ্রসাদ মজুমদার 
১১ হরিমোহন বন্গুর লেন। 

কবিরাজ শ্রীষতীব্্রলাল সেন কবিরত্ব 
১৫৫১ মাণিকতল! ফ্রীট। 

উবানিনাথ নন্দী জীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহারাণচন্দ্র দে 
রসিকপুর, ছমক]|। 

শ্রীষহনাথ দে 
বরহি, রাজনগর পোঃ, স্বারভাঙ্গ! ৷ 

শ্রীহরি প্র্াদ মল্লিক 

হেডমাষ্টার, যুগবাড়িয়৷ ডে নাইট দ্কুল। 
সোদপুর, ২৪ পরগণ!। 

পচ ঠচ 

রর প্রীবলাইচাদ মল্লিক 

২২১ গোয়াবাগান শ্রীট। 

উ শ্ীসত্েন্্রনাথ রায় 

সাতক্ষীর।, খুলন1। 

নু রর শীঅমূলাযধন্ধ চট্টোপাধ্যায় 
রী 10767553018 819২61057১0, (0 ৪, 70১ 

ভ্রীহেমচন্দ্র দাশ শ্রীমুণালকাস্তি ঘোষ ্রীহরেন্জরমোছন লাহিড়ী এম্ এস্ সি, 
৭৭ ল্যাহ্সডাউন রোড, বালীগঞ্জ। 

প্ীব্যোমকেশ সুস্তকী ডাঃ প্রাঅদ্িকাচরণ মন্তুমদার এল এম্ এস্ 

৮৯।১ গ্রে স্্রী। 

নিষ্নলিখিত উপহারপ্রাণ্ড পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ক্ৃতজ্ঞত1 
জ্ঞাপন কর! হইল। 

উপহাক্সাত। উপহাত পুস্তক 

শ্রীযুক্ত পবিভ্রকূমার শর্ছ। ঈশ্বরের স্বরূপ। 
» কুলদাচরণ সরকার নবীনা। 
» কিরণচাদ দরবেশ ' সঙ্গীত-মুধ|। 

» মোহিনীমোহন বন্ধ মায়ের আহ্বান। 

» জানেজ্জমোহন দাস বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী। 
» জানেজরনাথ রায় ধুলিকণ!। 



কারধ্য-বিবরণী ' ১২১ 

উপহারদাত। উপন্ৃত পুস্তক 

শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র চন্ত্রকল! নাটক, দ্রৌপদী হরণ, 

পরিচয় ও পুণ্পাঞ্জলি, বিবাহ- 

সঙ্কট, হিন্দু-বিবাহ, মানস-কুদ্ছম, 

জুবিলী, সাহিত্য ও সমাজ, 

শাস্তিকানন, মহারাজ! নবরুষ্ঃ 

দেবের জীবনচরিত। 

* অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আহৃতি। 

» সতীশচন্দ্র সরকার শান্তি। 

» ছ্বিজেক্রনাথ ঠাকুর লীতাপাঠ, 

রেখাক্ষরবর্ণমাল1 (১ম খণ্ড) 

2 & ঠা & & 
907 00৮ চ1106108 10018, (1) 70191109010) ০৫ (0০ 19198720690 ০: 

0100086100 1911--14, 

১) 900%% 191688, 11%0784, (2) 19307108156 096510£09 ০0? 3808177 

119১, 21) 0106 0171906%1 ৪ 1101 

|181789) ৬০], 18, 

05809: 10. 01)81£০, 9108] ৩০০৮৮, (8) 401)58] 1910076০019  1021992% 

০০1 1)9100% 090962৪ ০? 0176 10919816090 ০ 

46010010079, 89229], 702 000৩ 768) 

90011) 009 8914. 

488৮, 36০১ 11811105 191১০, (4) 40009] 290০:%৪ ০1 639 7651৮ 

097091:৪ ০1 00৩ [১0708 0£ 08100%9 &৮ 

01১16052078, 

08809 10 085876৩, 85088] 96০0, (5) 19৪০101100 00. 019 ভ০7818 ০1 

টা 8০০ 1)9790% 8109 1)1808100 7308:08 1) 7390?91, 

৪ 00110 1918-1&, 

9073, 905, 1১076108, 10019, (6) ০০৮০0 91010101706 200 ড০%51708 80 

[09180 01118) 10: 11950) 2986, 
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উপহারদাতা উপহৃতপৃত্তক 

জ্রীযুক্ত স্থৃখেন্দ্রলাল মিত্র 00) 81810008 101081008, 

(8) 41067 7319,00, 

(9) 7০0001%: 11110981020, 

(10) 70010792015 01 ড929181)16 চ1)081010/, 

(11) 9৮57 11)01721)03 ০01 9017160811870), 

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বনু মহাশয় বী-ভূমে প্রাপ্ত বরাহমুর্তি ও হস্তিমূর্তি, মুরশিদাবাদে 

গ্রাপ্ত বরাহমুর্তি প্রদর্শন করিয়! বলিলেন,-_মুর্তিগুলি শিল্পকাধ্য হিসাবে অতি উৎক্বষ্ট । বরাহ- 

মূর্তির হিরপ্যাথ্য দৈত্য অর্ধনাগ-মুর্তিতে প্রস্তত! যাহার! এই সকল মুর্তি প্রদান করিয়াছেন, 

তাহাদিগকে যথারীতি ধন্তবাদ জানান হইল। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্তাভূষণ মহাশয় তাহার গুপটবলভী-সংবৎ প্রবন্ধ পাঠ 
করেন । এই প্রবন্ধ পত্রিকার প্রকাশিত হইবে। 

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রযুক্ত সতীশচন্দ্র বিচ্যাতৃষণ মহাশয় বলিলেন,--অমূল্য বাবু 

গুপ্তবলভী-সংবৎ সম্বন্ধে স্বপক্ষে বিপক্ষে যেখানে যাহা কিছু আলোচন! হইয়াছে, সে সমন্তের 

সারভাগ সঙ্কলন করিয়। তাহার বিচার করিয়! এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এত সাবধানত! 

সহকারে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, একবার শুনিয। তাহার সমালোচন। কন্ছ যার না। তবে 

তিনি ষেরপ পরিশ্রম করিয়। এই প্রবন্ধ রচন| করিয়া! ইহাতে যেরূপ গবেষণ। ও পাঙিত্যের 

পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্ তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ করিতে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,-_ এভ 

সংগ্রহ যে গ্রবন্ধে আছে, তাহা ন পড়িয়া কিছু বল! যায় না। অতএব আমিও অমূলা বাবুকে 

অসংখ্য ধন্তবাদ করিতেছি । 

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহ!শয় জানাইলেন যে, মীরাটের বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, 

মেদিনীপুরের বঙ্গ-সাহিত্য-দমাজ এবং মানভূমের সাহিত্য-সমিতিকে যথাক্রমে বলীর-সা হিত্য- 

পরিষদের মীরাট-শাখা, মেদিনীপুর-শাখা ও মানভূম-শাখ। বলিয়! গণ্য কর! হইল। এই 

তিনটি লইয়া সাহিত্য-পরিষদের সর্বগুদ্ধ ১৫টি শাখ! স্থাপিত হইল । 

মীরাটের শ্রীযুক্ত নবক্কষ রায় মহাশয় বলিলেন,-_মীরাট-শাখার সহকানী সভ্ভাপতিরূপে 
আমি আপনাদিগকে ধন্তবাদ জানাইতেছি। আমর সেখানে ষে কর জন প্রবাসী বাঙ্গালী 
আছি, সকলে মিলিয়! এই সাহিত্য-সন্মিলনেন্ন সাহাঘো সর্ব তী পূজা, ছুর্গোৎসব ও দোল করিস! 
থাকি। বীণ! লাইব্রেরী নামে একটি লাইব্রেরীও করিয়াছি এবং আমোদ আহলাদের ১১ 

সেইখানে একটি থিয্লেটারও করিয়াছি । এখন আমর! সাহিত্য-পরিষদের সাহায্যে বাঙ্গাল! 
লাহিতোরও কিছু কিছু আলোচন! করিতে পারিব। আপনার! আমাদিগকে সাহায্য করিষেন, 

আমাদের আশ পুর্ণ করিবেন এবং তজ্জগ্ত আমরা ধন্তবাদ করিতেছি । 
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তৎপরে অন্ুজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ কর! হইল এবং 

সভাপতি মহাশরকে ধন্তবাদ জানায়! সভাভঙ্গ কর! হইল। 

শ্রীব্যোমকেশ যুস্তফী ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি । 

বিশেষ অধিবেশন 
গত ২৩শে জৈোষ্ঠ ১৩২২, ৬ই জুন ১৯১৫, রবিবার অপরাহ্ব ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

পরিষং মন্দিবে কবিবর ৬কুষ্চন্দ্র মজুমদা রর তৈলচিত্র-গ্রতিষ্ঠঠ উপলক্ষে একটি বিশেষ 

অধিবেশন হইয়াছিল । | 

কবি কৃষ্ণচন্ত্রের স্বতিরক্ষার জন্য বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ হইতে ১৩১৯ সালের আর্বিন 

মাসের ৬ই তারিখে একটি স্থৃতি-সমিতি গঠিত হয়। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত কবিরাজ ছর্গানারায়ণ 
সেন শাস্ত্রী মহাশয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। পরে “নন্দিনী” পত্রিক।র সম্পাদক শ্রীযুক্ত 

আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ মহাশয় এ সমিতির সম্পাদক হুইয়াছিলেন। কবির বাসভূমি 
খুলনা! জেলার সেনহাটা গ্রামে তাহার ভিটাবাড়ীতে একটি স্থৃতিন্তস্ত স্থাপনের জন্ত 

সেখানকার গ্রামবাসীর! একটি স্বৃতিসমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। উভয় শ্বৃতিসমতি শেষে 

একপরামর্শ হইয়া! কাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই উভয় সমিতি উভয় স্থানে কবির স্ম্তি- 
রক্ষার জন্ যে সকল ব্যবস্থা! করেন, কলিকাতা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আগুতোষ মহলা- 

নবীশ মহ!শয় তাহ।র সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিবেন বলিয়! স্থির হয়। 

, এই দিন সভাগৃহে বহু গণামান্ত ব্ক্তি ও সেনহাটীনিবাসী কবির বহু আত্মীর-স্বজন 
উপস্থিত ছিলেন। ( দশম মাসিক অধিবেশনের বিবরণে সকলের নামাদি দেওয়া হইল )। 

সভাপতি মহামহোপাধ্যাক় শ্রীযুক্ত হর গরসা শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য আরম্ত 
হইলে, কৃষ্চন্ত্র-্থৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীধুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয় সংক্ষেপে 

এখানকার ও সেনহাটার স্বতিসমিতির যে কার্য-বিবরণ পাঠ করেন, তাহ! নিয়ে উদ্ধৃত 

হইল )-- 

১৩১৩ বঙ্গের ২৯শে পৌষ তারিখে কৃষ্ণচন্দ্র অন্তমিত হওয়ার পর সেনহাটী-নিবাসী 
শ্রীধু্ত সত্যচরণ সেন, মুগ্সী শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত দাশগুপ্ত বি এ প্রমুখ মহোদয়গণের 

একাত্তিক যত্ধে গ্রামে একটি স্বতি-সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত দীশগুপ্ত বি এ 
মহাশগ্ন এ সমিতির সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। তাহার পর ধীরে ধীরে শুধু সেনহাটা- 
বাসিগণের নিকট সাহাধ্য লই ভৈরবের কূলে মজুমদান-কবির বসতবাটীর সীমানায় একটি 
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স্বৃতিম্তস্ত স্থাপিত করিবার উদ্দোশ্তে--১*৯৮ ১৮ ১১ খোক। ইত্যাদি ও ১০৮ ১৯১৫১ 

গীথনিস্১* ফিট, দীর্ঘ, ১৭ ফিট. প্রস্থ ও ২২ ফিট. উচ্চ ভিত্তির উপর ৭২১৭২ ১ 

'পরিষিত একটি ও তাহার উপর ৫৮৫৮১ পরিমিত একটি ইষ্টক-বেদিক প্রস্তুত করা 

য়। স্থানীয় সংগৃহীত অর্থ এই কাধ্যেই খরচ হইয়! যায়। এই ভাবে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত 
কাটিয়া যায়। ১৩১৮ সনের চৈত্র মাসে আমি বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদে কবিবর ৬ককষচঞ্জ ম্মদার 

মহাশয়ের স্তৃতি-স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করি এবং আমার গ্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব 

গৃহীত হওয়ার পর ১৩১৯ সনের ৬ই আশ্বিন তারিখে পরিষদের অধীনে নিয় লিখিত ব্যক্তি" 

গরণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয় ;-_ 

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ (নন্দিনীর সম্পাদক, শিবপুর, হাওড়া) 
২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু প্রাচাবিস্ত!মহার্ণব। 

৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ। 

৪1 ১১ ১ হেমচন্ত্র সেন গুপ্ত এম্ এ। 

৪] » ইন্দ্প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

৬।| 9) ১ থগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ। 

৭ ১» শৈলেশচন্দ্র মভুমদার ( সম্পাদক, বজমর্শন )। 
৮। কবিরাজ » দুর্গীনারায়ণ সেন শাস্ত্ী-__সম্পাদক। 

৯। শ্রীযুক্ত বস্কিমচন্ত্র সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্। 
১০1 মৌলবী মঞ্জুরান হাফেজ সাহেব ( নড়াইল.)। 
১১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত হ্যামাদাস বাচম্পতি। 

১২। ডাক্তার ,, বনোয়ারীলাল চৌধুরী ডি এস্ সি। 
১৩। কবিরাজ ,, যামিনীভূষণ রায় এম্ এ, এম্বি। 

১৪।  »,  +» হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরত্ব। 

১৫। ১১ চিত্তস্থথ সান্যাল বি ই। | 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ছর্গীনারারণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় সমিতির সম্পাদক মনোনীত হন। 
১৩১৯ বঙ্গাব্ধের ৮ই পৌষ তারিথে স্থতি-সমিতির প্রথম অধিবেশনে সমিতি সেনহাটী- 

বাসিগণের সহিত একযোগে (১) পরিষৎ মন্দিরে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা, (২) সেনহাটা গ্রামে স্থৃতি- 

্স্ত স্থাপন---এই ছুই কার্ধ্যগার গ্রহণ করেন। স্ব্গগত ৬শৈলেশচন্্র মন্তুমদার মহাশয় তৈল- 

চিত্রের সম্পূর্ণ বায় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হুন। সমিতি সেনহাটাবাসিগণ কর্তৃক আরম 
তিত্তির উপর মর্শর-মণ্ডিত স্তস্ত প্রস্তত করিবার আয়োজন করিতে প্রস্তুত হন। এই ভাবে 

১৩২১ সালের আধাড় পর্যন্ত কাটির! যায়। শারীরিক অনুস্থতাবশতঃ সেন শাস্ত্রী মহাশয় এই 

সময়ের মধ্যে বিশেষ কোনও কার্য করিতে সমর্থ হন নাঁ। অতঃপর ১৩২১ সনের ৮ই শ্রাবণ 

তিনি সম্পাদক্ষের পদ পরিত্যাগ করায় সমিতি আমার উপর এই কার্ধভার অর্পন করেন। 
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আমি ১৩২১ সনের আশ্বিন মাসে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত পরামশ করতঃ কাধ্য 

আরম্ভ করিবার আশায় সেনহাটী গমন করি। তথায় গিয়া এক সমস্যায় পতিত হুই। 

পরিষৎকে কার্যে দ্রুত অগ্রসর হইতে ন! দেখিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় এম্ এ 

প্রমুখ সেনহাটার কয়েকটি যুবক নিজেরাই যে কোনও প্রকারে স্তম্ভ শেষ করিবার মতলব 
করেন। আমি যাওয়ার পর পরিষদের হাতে কাজ দেওয়া যাইবে, কি নিজেরাই শেষ করিয়া 

ফেলিলে ভাল হইবে--ইহ লইয়া গ্রামে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। অতঃপর ১৪ই 

আশ্বিন তারিখে শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন রায় মহাশয়ের সম্ভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় পরিষদের 

হুস্তে কার্ধ্যভার সমর্পণ করাই স্থিরীকৃত হয়। 
কলিকাতায় ফিরিয়া আমি আম অর্থ সংগ্রহের জন্ত চেষ্ট করিতে আদস্ত করি। কিন্তু 

চারি দিক্ হইতেই উদ্ভোগী গণ্যমান্ ব্যক্তিগণ দেখের ছুরবস্থায় জামাদগকে কিছু দিনের জন্য 

বিলম্ব করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে থাকেন। আমরাও এ প্রকার অন্রাধ কাধ্যতঃ 

সঙ্গত বিবেচন1 করি, অথচ-ধীরে ধীরে যতটা পারা যায়, কাধ্য করিতে থাকি। এই ভাবে 

এই আট মাস কাটিয়া গেল। যেরূপ দেখ। যাইতেছে, তাহাতে দেশের অবস্থা ক্রমেই অধিকতর 

শোচনীয় হইতেছে; কবে এই অবস্থার পরিবর্তন হইবে, ভগবান্ই জানেন । আমার কিন্ত আর 

বিলম্ব না করিয়! যেরূপেই হউক, কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়। ফেলাই সঙ্গত বোধ হয়। তাই আজ 
আমর। এই পরিষৎ মন্দিরে কবিবরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠঠর বন্দোবস্ত করিয়! শ্ৃতিস্থাপনা- 

কাধ্যে সহায়ত! করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে আবাহন করিয়াছি । যাহার প্রদত্ত অর্থে 

এই তৈলভিত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তিনি আজ ইহ জগতে নাই । আমরা সকলে মিলিয়! আজ 

সেই শৈলেশচন্দ্রের স্বর্গগত আত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকশ করিতেছি। এখনও স্তস্ত 
নির্মীণ-কাধ্য বাকী রহিয়ছে। আবার ইতিমধ্যে কবিবরের অর্দমুত্তি সংস্করণ ও তাহার 

নামে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার গ্রন্তব আসিয়াছে। আলিপুরের ডিস্বীন্ট ইঞ্জিনিয়ার 
শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত গুপ্ত এম্ এ, বি ই মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক মুর্তি ও স্তত্তের যে 
নকৃসা ও জায় পাঠাইয়াছেন, তাহাতে সর্বশুদ্ক ১৬,৬২ টাকার হিসাব পাওয়া যায়। শুধুসুস্তে 

সর্ব সমেত ৬০০২ টাক! খরচ হইবে। কাজেই এই কার্য্ের নিমিত্ত আমাদিগকে ২০০২ 
ছুই সহজ মুদ্র! সংগ্রহ করিতে হইবে। সেনহাটা গ্রাম হইতে এ পর্যন্ত ১২২২ টাকা আদায় 

হইয়াছে ; তাহার ১*৮ ব্যয় হইয়াছে ও ১৪২ হাতে আছে। বাহির হইতে ৩২॥. পাইয়াছি, 
উহার মধ্যে পত্রাদিতে, যাতায়াতে ও ছাপার খরচ, কাগজ, খাতার খরচ ইত্যাদিতে ২৬1/১* 

আজ পধ্যন্ত খরচ হইয়াছে, বাকী ৬৮%১* আমার নিকট আছে। দেশের জনসাধারণের এই 

কার্ধ্যে তাহারাই সাহাষ্য করিবেন ; আমি তাহাদের সেবক মাত্র। সাধারণের সহায়তা 

ব্যতীত আমাদের দ্বারা এ কার্য হওয়! অসম্ভব। বছগের বিভিন্ন জেলার কয়েক স্থানে আমর! 

াদ। আদায়ের নিমিত্ত গ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছি, অনেক স্থানে আমার নিজের যাইতে 

ছইবে। এই সাত কোটা নরনারীর বগদেশে কবির স্থৃতি রক্ষার নিমিত ২০**২ টাক! 
৯৭ ৃ 
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সংগ্রহ কর। একট! বেশী কিছুই নয়। আশ! ও প্রীর্থন! করি, মহাশয়গণ মুক্তহস্ত হুয়া এই 

প্রার্থিত কার্ষো সাধ্যমত সাহাধ্য করিবেন ও অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়! পাঠাইতে 

ইতত্ততঃ বোধ করিবেন ন|। 
অতঃপর আগুবাবু কৰি কষ্ণচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা! 

এই স্থানে উদ্ধত হইল 7 
আজ আমর! সকলে তৈলচিত্র গ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি; কিন্তু ধিনি নিজে 

সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়! স্থতি-সমিতিকে এই তৈধচিত্র প্রদান করিয়। গিয়াছেন, আজ 

সেই স্বর্গীদ শৈলেশচন্ত্র মন্তুমদার মহাশয় আমাদের মধ্যে নাই, এ ছুঃখ--এ অভাব কিছুতেই 

দ্বুর হইবার নহে। অগ্রজগ্রতিম শৈলেশচন্দ্র কবিবরের ্বতিস্থাপন-কাধ্যে একজন প্রধান 

উদ্যোগী ছিলেন। তাহার স্বর্গগত শান্ত আত্ম আজ আমাদের সহিত মিলিত হইয়! আনন্দ 
উপভোগ করতঃ আমাদের অনুঠিত কার্যে মঙ্গলাচরণ করুন, আমরা সকলে এই প্রার্থন! 

করি। তার পর ধিনি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বর্গীয় কবির জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়াছেন, 

আমাদের স্থৃতি-সমিতির অন্যতম উদৃষোগী সদস্ত সেই শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায় মহ।শয়ের 

অনুপস্থিতির নিশমিত্তও আমার মনে একট অভ।ব বোধ হইতেছে । তিনি আমেরিকায় আছেন 

বলিয়া আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেও পারি নাই এবং সে জন্ত আমি দুঃখিত। 

আজ আমর! যে মহাপুরুষের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছি, তিনি বঙ্গের আবাল- 

বৃদ্ধ-বনিতাঁর নিকট পরিচিত, বঙ্গের আবাল-বুদ্ব-বনিত। তাহার নিকট কৃতজ্ঞ । বঙ্গসাহিত্য ও 

বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান তাহার নিকট বহুল পরিমাণে খণী। ১২৬৭ বাবে “সত্তাবশতক” 

প্রকাশিত হয়। সভাপতি মহাশয় ছাত্র-জীবনে সম্ভবতঃ ১২৬৮ বঙ্গাঝে সন্ভতাবশতক পাঠ 

করেন। আজিও এ গ্রন্থের আদর্শ কবিতাবলী তীহার কঠস্থ আছে--এ কথ। তিনি অন্বীকার 

করিবেন না। এইরূপ বঙ্গদেশে এমন লোক নাই, ধিনি সন্তাবশতকের নীতি দ্বারা নৈতিক বল 

লাভ ন! করিয়াছেন এবং জীবন-গঠনে সাহাধ্য না পাইয়াছেন। আজিও অর্ধাধিক বঙ্গবাসী 

কথায় কথায় কষ্টচন্দ্রের কবিতা আদর্শস্বরূপ আবৃত্তি করিয়া গৌরব বোধ করেন। বঙ্গবাসীর 
পক্ষ হইতে এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনম্বরূপ আজ আমর! তাহার স্থৃতি স্থাপন করিতে উদৃষে।গী 

হুইয়াছি। স্বতিরক্ষার কথা মনে হইলেই আমার কবি গোবিন্দচন্ত্র দাসের কথ। মনে জাগে, 

তাহার বড় ছঃখের উক্তি-_*সত্যই আমরা সেই জাতি, যাহার! চিভায় দেয় মঠ"--“থাকিতে 

দিলাম ন৷! এক কই, মরিলে দিব সাত কই*--"থাকিতে দিলাম না ভাত-কাপড়, মরিলে 

কবির দ(নসাগর*”) কথাগুলি বড়ই মুল্যবান্। মধুস্দন দাতব্য চিকিৎসালয়ে গ্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন, কবি কৃষ্চন্দ্রের জীরবিতাবস্থায় অপুর্ণ উদরে দিন কাটিয়াছে, এ সকল স্থতির 

দ্বাহন সহ্র সৌধ দ্বারাও আবৃত করিয়া রাখা. যায় না। তথাপি অনুতণ্ধ হৃদয়কে তৃণ্ত 
করিবার জন্ত এবং তবিষ্যদ্বংশধরগণের নিমিত্ত একট! মহৎ আদর্শের ও দেশমাহাস্থোর 

গৌর়ব-্বতি রক্ষণের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতার নির্শনম্ব্ূপ আমাদের মহাত্মাগণের স্বতি রঙ্গ! 
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করিতেই হয়। বর্তমানের সহিত অতীত মিশ্রিত করিয়! ভবিষ্যৎ গঠনের নিমিত্ত অতীতের 

ইতিহাস ও নিদর্শন বহু মুল্য বহন করে। তাই আমর! স্বতিস্থাপনের পক্ষপাতী । নতুব। কবির 

শ্বতি তিনি নিজেই সংরক্ষণ করিয়! যান, তাহার নি'মত্ত অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হুয় না। 

শ্রীযুক্ত ইন্ুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক কবিবরের জাবন-চরিত প্রণীত হইয়াছে। 
তিনি নিজেও “রা সের ইতিবৃত্ত" অর্থ।ৎ রামচন্দ্র দাসের ( কবিবরের বাল্যকালের গুপ্ত নাম) 
জীবনচরিত নাম দিয়! প্রোঢ়াবস্থা পধ্যন্ত আপন জীবনী লিখিয়! গ্রিয়াছেন.। ম্ৃতরাং সময় 
অভাবে আঁদ তাহার জীবনী স্খে আম বিশেষ আলোচনা! না৷ করিলে বিশেষ কোনও 
দোষ হইবে না। ধীাহার। কবিবরকে ন| গানেন, গাহার। উপরোক্ত গ্রন্থ পড়িলেই তাহাকে 

জানিতে পারিবেন। ১২৪৪।৪৫ ব্গগাবে গ্যেষ্ঠ মাসে তদানীস্তন বশোহর ( বর্তমান খুলন! ) 

জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে তাহার জন্ম হয় এবং ১৩১৩ বঙ্গাবঝে ২৯শে পৌষ তারিখে 

উনসপুতিবর্ষ বয়সে জর রোগে সেনহাটীতে তাহার মৃডুয হয়। যে যশোহর জেল! মাইকেল 

মধুহুদন, দীনবন্ধু ও শিশিরকুমারের জন্মগ্থান, সেই যশোহর জেল! বুষ্চচন্দ্রের জন্মে পাবত্রিত। 
যশোহর গ্রাণীনঃকাল হইতে কবিত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত | আত্দিও কবি মানকুমারী ষশোহরের 

কবিত্ব-মান সংরক্ষণ করিতেছেন । সেন্হাটী গ্রমকেও কবিত্বের ও প্র(তভার উর্বর ক্ষেত্র বণিতে 

পার! যার। কাব্যকুগ্জ-কো(কিল কৃষ্ণচন্দ্রের পরেও এহ গ্রামের প্বালকবন্ধু* ও “সখা”-প্রবর্ত ক 

প্রমদাচরণকে মনে পড়ে । প্রমদাচরণের প্রতিভ। ও সাহিত্-সাধনার বলে “সথ।” বঙ্গের 

বালক-জীবনে কত কাধ্য কারয়াছে, তাহ আপনার। অনেকেই জানেন। “সখা” মরিয়। 

যাওয়ার পর বঙ্গদেশের বালকদের ভাগ্যে আর তেমন “সখা” আদ্ব পর্যন্ত মিলে নাই। অল্প 

বয়সে লোকাস্তরিত না হইলে গ্রমদাঠরণের দ্বার! বঙ্গভাষ। অনেক রক্ধ সংগ্রহ করিতে পারতেন, 

তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বনামধন্ত ৮ত্রগুণাচরণ সেন, স্বগীয় পগ্ডতরত্ব হারনাথ বেদান্তবাগীশ 

ও পুর্ণচন্ত্র বেদাস্তচঞ এই সেনহাট। গ্রামেই জন্ম গ্রহ্ণ করিয়াছিলেন। তাহার পরেই 

সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রাযুক্ত বিজয়কুমার সেন গুপ্ত এম এবি এল্ মহাশয়ের কবি-গ্রতিভ। ও 

শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের গভীর গব্ষেণাপুর্ণ কঠোর সাহিত্য-সাধনার 

কথ! মনে পড়ে। হইাদেরই সহত শুযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহ।শয়ের নাম উল্লেখ করিতে 

হইবে। “দখা”র পরে “সাথী” তাহার স্থান আঁধকার করে। এই “সাথী” বর্তমান সভায় 
উপস্থিত ভুবনমোহনের সম্পত্তি । সখ। ও সাথা" কিছু দন একত্রে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার 
পর উহাদের মৃত্যু হইলে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন মহাশয় সখার স্থ্াতস্বরূপ “সখা প্রেস” 

ও ভুবনমোহন সাথীর স্থতন্বূপ “সাধীপ্রেদ” সংরক্ষিত করেন। এখনও এ ছইটি প্রথম 

শ্রেণীর ছাপাথান! সখ! ও সাথীর এবং ভংসহ সেনহাটার কা্তি ঘোষণ। করিতেছে। ইহাদের 

গপ্েই আমাদের বাল্যাবস্থ!। আমাদের বাল/কালেও আমর! করেক জন সাহঙ্-রসের দিকে 

আক& হইয়। পড়ি। আমর। পাঠ্যাবহার শিক্ষার নিমিত হাতে লিখিয়। ভাই-বোন, একত।, 

লোত প্রস্থৃতি নামে মা(রক পঙ্জিক| চালাইভাম। ভাই-বোন ও একত। ছাপাও হইয়[ছিল। 
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যাহ! হউক, এই সময়ে অনেকের মধ্যেই সাহিত্য-রসের ও কবি-প্রতিভার উৎস জাগিয়! 
উঠে। তন্মধ্যে আমার পরলোকগত বন্ধু /সতীভূষণ সেনের কথা মনে পড়িলেই আমার 

চক্ষে জল আসে। সতীভূষণ অল্প বয়সেই “মুকুল” নামে একখানি কবিতা গ্রন্থ প্রণয়ন 

ও প্রকাশিত করেন। তারপর অনেক আশা প্রাণে লইয়৷ ইহলোক পরিত্যাগ করি! 

চলিয়া ান। আমাদের দলের মধ্যে সুপরিচিত গন্পলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, 

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত, বগুড়ার উকীল ও তত্রগ্থ সাহিতা-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুড এখন সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। আমাদের পরব্ণ্তিগণের মধ্যেও 

কয়েক জনকে আবার এই রসাস্বাদন করিতে দেখিতে পাইতেছি। আমার সম্পার্দিত 

"নন্দিনী”তে পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অজিৎকুমার, 

শ্রীযুক্ত অশ্বনীকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রাতুদ্পুত্র গ্রবোধচন্ত্র ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন 

মুদ্সী মহাপয়ের পুত্র শচীন্রনাথ কবিতা! ও গল্প।দি লিখিয়। থাকে । 
এই কবিত্বস্থতির উপযুক্ত ভূমি সেনহাটাতে ভৈরব নদের তীরে কবিবরের নিজ বসত 

বাটাতে বিকসিত কামিনী-কুস্থম তরুতলের অদুরে আমর! বাঙ্গালী জাতির প্রাণন্বরূপ বঙ্গের 
ছিতীর় স্বভাব-কবি (প্রথম ৬ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত) স্বভাবের প্রতিপালিত, সংসারে অনাসক্ত, 

আজীবন সতত ধ্যানান্তমন। কৃষ্ণচন্ত্রের শ্মৃতিন্তস্ত স্থাপিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। এই 

তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা তাহারই আনুসঙ্গিক কা্যমাত্র। 

কবিবর কৃষ্ণচন্জ্রের কাব্য-জীবন সম্বন্ধে তাহার জীবনীতে আলোচন! কন্ধু হইয়াছে । বঙ্গ- 
সাহিত্যে তাহার স্থান কোথায়, তদ্বিষয়ে আজ আমার আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্তাকতা! 

নাই; কারণ, নিশ্চয়ই আমাপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতাবান্ উপস্থিত নুধীগণ তত্বিষয়ে সম- 
লোঁচন! করিবেন, তথাপি না বলিলে চলে না-_ আমাদের বর্তমান সমস্তায় জাতীয় জীবন গঠমের 

পক্ষে যথার্থ উপযুক্ত মুল্যবান অনেক উপকরণ তিনি রাখিয়। গিয়াছেন। তিনি বঙ্গের 
পণ-কুটারের খাঁটী স্বদেশী কৰি ছিলেন। তাহার কবিতা মন্পূর্ণদূপে বাঙ্গালী জাতির 
স্বাভাবিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি হাফেজ ও অন্ঠান্ত সুফী কবিগণের অনুকরণ অনুসরণে 
বাস্ৃজ্ঞানহীন ধ্যানীর স্তায় জীবন যাঁপন করিয়া গিয্লাছেন; তাই সাধারণ অনভিজ্ঞগণ 

তাহাকে উন্মাদ বলিত। প্রকৃতির সরল শান্ত শিশুর অন্তর বাহির একই ছিল। 

বাহিরেও তিনি সর্বপ্রকার অপ্রার্থতের অত্যাচার হইতে স্বাধীন ছিলেন; অন্তরেও সেই 

একই ব্যবস্থা। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে বিলাসিতা-বর্জিত ছিলেন--তাছার লেখনীও 

জলম্ত অক্ষরে লিখিয়া রাঁখিয়। গিযাছে,_ 

“হে বিলাপী ভোগন্গথ-অভিলাধী নর, 

ভুলেছ কি দেহ তব নিতান্ত নশ্বর ? 

পরিণাম তল্ম অঙ্গে কেন বিলেপন, 

কেন বেশ-ভূষ| তার সৌষ্ঠব সাধন? 
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কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয় । 

শোভাধার পূর্ণ শশী রাঁহগ্রস্ত হয়।” 

বর্তমান যুগে আমাদদিগের কর্ণক্ষেত্রে বিলাসিতা বর্জন ন|! করিলে আমর! কোনও কাধ্য 

নুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব না। কবির আদর্শ উক্তি সতত চক্ষের সম্মুখে দ্বর্ণাক্ষরে 

অস্কিত রাখিয়! দৈববাণীরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। 

তার পর কর্তব্য-পথে অগ্রসর হওয়ার সময়ে অবসাদ উপস্থিত হইতে পারে। ধাতনার 

নিশ্পেষণে ধৈর্যযচূতি হইবার সম্ভাবনা । কর্মী! শুন, তোম।র উন্মাদ কবি কৃষ্ণচন্দ্র তোমা: 

সতর্ক করিয়! দিয়! বলিতেছেন, 

"কেন পাস্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্থ পথ? 

উদ্ধাম বিহনে কার পুরে মনোরথ? 

কাট! হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে? 

দুঃখ বিন| সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?” 

তাঁর পর স্বকার্ধ্য সাধিতে যদি জীবনের আশঙ্কা! থাকে, তাহ! হইলে চিত্ত প্রত্যাবৃত্ত হইতে 

পারে। কন্দী ! তাই তোমার জাতীয় জীবনের ন্বভাব-কবি উন্মত্ত আবেগে বপিতেছেন,__ 
4ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়? 

ও ভয়ে কম্পত নয় আমার হৃদয়। 

ক ৪ ক রী 

প্রস্তুত সর্বদা আছি তোমার কারণ, 

এস স্থখে তোমায় করিব আলিঙ্গন” 

এইরূপ কত কি বলিব? সপ্তাবশতকের প্রতি পৃষ্ঠ! এইরূপ অমূল্য উপদেশ ও আদর্শে 
পরিপূর্ণ। জাতীয় জীবনের কর্ক্ষেত্রে এত বড় সহায়ক কবি জগতে অতি অল্প দেশেই জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র যেমন আদর্শ-কবি, তেমনি আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন। একা- 

ধারে তেমন সত্যনিষ্ঠা, চিত্তের স্বাধীনতা, আত্মাবস্থায় তৃপ্তি, বিলাসবিহীনতা, অনাডম্বর, 
পরোপকার-ব্রত, বিষয়ে অনাসক্তি, অসঙ্থ বাহিক যাতনায় চিত্তের প্রসন্নত| ও ঈশ্বর সক্তি, 

সর্বজীবে সম গ্রেম, স্বার্থত্যাগ, শারীরিক ও মানসিক সহিষ্ণুতা, সময়ের মুল্জ্ঞান বোধ 

হয় জগতে অতি অল্প জীবনেই দেখিতে পাঁওয়! গিয়াছে। এরূপ মহাপুরুষ যে দেশে 

জন্মে, সে দেশ পবিত্র হয়, ধন) হয়। ছুঃখের বিষয়, জীবিতাবস্থায় স্তাহীকে সকলে, পাগল 

জ্ঞান করিয়া যেজ্ঞানে তিনি অজ্ঞান ছিলেন, তাহার সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে 

মাই। এখন তাহার নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইতেছে। পল্লীগ্রামে দরিদ্রের ঘরে 
জগ্মাগ্রহণ করিয়া দীনহীন কাঙগালের স্তায় অনাদরে অন্মণনে অজ্ঞাতে ত্াহ।কে বিদায় গ্রহণ 

করিতে হইয়াছে । অবস্থাস্তরের মধ্যে অবস্থিতি করিলে, আত্মগ্রকাশ করিবার বানা 
তাহায় থাকিলে, তিনি বোধ হুয়) অনেকের উপরে আসন পাইতেন। 
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কৃষ্চন্দ্র সন্ভাবশতক, রা-সের ইতিবৃত্ত, মোহভোগ ও কৈবল্যতত্ব-_-এই চারিথানি 

গ্রন্থ প্রকাশিত করেন, তদ্বাতীত (৫) নলোদয়ের বঙ্গানুবাদ, (৬) রাব্ণবধ নাটক, 

(৭) সংগ্রেক্ষণ (দৃশ্তকাব্য ), (৮) সংস্কৃত গঞ্ঠ-পঞ্ঠ স্থাপনাবিধি, (৯) অগ্বাদিত স্তোত্র, 

(১০) সংস্কৃত ব্যাকরণ, (১১) ভারতেশ্বরীর নিকট প্রার্থনীয়৷ রাজনীতি, (১২) বিবিধ সঙ্গীত, 
(১৩) সংস্কতে রচিত চম্পুকাব্ম্, (১৪) ছাত্রনীতি ও সঙ্গীতবীথিক প্রভৃতি অপ্রকাশিত 

গ্রন্থ আছে। পরী সকল গ্রন্থ শীত্রই প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়) নতুব! 

উহার বিনাশের সহিত বঙ্গের অনেক রত্ব বিলুপ্ত হইবে। তিনি যথাক্রমে ঢাকা প্রকাশ, 
বিজ্ঞাপনী ও দ্বৈভাধিকী নামক পত্রিক! সম্পাদকের কার্ধ্য করেন। আঁম তাহার দ্বৈভাধিকী 

কয়েক খণ্ড, রা-সের ইতিবৃত্ত ও কৈবল্যতত্ব তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুমদার মহাশয়ের 

নিকট হইতে পাইয়া অস্ত পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনার! যে কেহ এ সকল গ্রন্থ 

ন! পড়িয়াছেন, তাহার! পড়িয়া দেখিতে পারেন | 

এই বার ইন্দ্ুবাবুর লিখিত কবিবরের জীবনীতে উল্লিখিত হয় নাই, এইরূপ ছুই একটি 

কথা সংক্ষেপে বলিয়াই অগ্তকার সংক্ষিপ্ত সততায় আপনাদের নিকট হুইতে বিদায় গ্রহণ করিব। 

আম1 অপেক্ষ। তাহাকে অনেক অধিক জানেন, এরূপ অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন) 

ত্বাহার! কবিবরের বিষয়ে অনেক নৃতন কথা বলিবেন। 
কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র ১৮৯৩ খৃষ্টাব্বের ভুন মাসে যশোহর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া! সেনহাটা 

আসেন। আমিও এঁ বৎসর ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়। সেনছাটী উচ্চ ইংরান্তী বিদ্ালয়ে প্রবিষ্ট 

হই। তদব(ধ সাত বংসর আমি কৃষ্ণচন্ত্রকে দর্শন করিয়াছি । তিনি একাধারে কবি ও সাধক 
ছিলেন। তাহার প্রকৃতি আজীবন শিশুর স্তায় সরল ছিল। শেষ জীবনে তিনি অতিরিক্ত 

মন্ত গান করিতেন, তাহাতে গগ্রায় কোনও সময়েই তাহার বাহ্জ্ঞান থাকিত নাঁকিস্ত শুর] 

কোনও দিন তাঁহার অন্তজ্ঞানের বৈপক্ষণ্য জন্মাইতে পারে নাই । তিনি কালীবাড়ী পাড়য়া 

থাকিতেন। পরিধানে ছিন্ন মলিন ছোট কাপড়--মুখে হাসি ও শ্রামাবিষয়ক গান, এই ভাবে 

দেখিতে দেখিতে সময় সময় তাহাকে ধ্যানস্থ বলিয়া! বোধ হুইত। আমর! তদবস্থায় কাণী- 
মাতাকে প্রণাম করতঃ তাহাকে প্রণাম করতাম। তিনি নিজে রচন| করিয়! গ্রায় সময়ই নৃতন 
নূতন গান গাহিতেন, কেহই পাগল ভাবিয়! তাহ! লক্ষ্য করিত না। গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
এ সকল গান লুপ্ত হইয়া! যাইত। মন্ভুমদার মহাশয়ের নিজেরও এ বিষয়ে কোনও লক্ষ্য ছিল 
না। তখন এ সকল গানের মুল্য বুঝিতাম না-_বুঝিলে লিখিয়! রাথিলে কাজ হইত। ১৮৯৭ 

ৃষ্টান্ধে যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমি কিছু দ্রিনের নিমিত্ত মন্ভুমদার মহাশয়ের নিকট 

মুঞ্বোধ ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। তাহার বাড়াতে গিয়া পড়িতাম। তিনি তখন চক্ষে 

দেখিতেন না। টীকা টাপ্ননী সমেত মুঙবোধ মুখে মুখে পড়াইতেন। তখনও মুগধবোধ ব্যাকরণ- 
খানি আদি হইতে অস্ত পর্যন্ত মূল ও.টাক! সম্পূর্ণ তাহার কণ্স্থ ছিল। যেমন পারসী ভাষার, 
তেমনি সংস্কতে তহার অসীম জান ছিল। ইংরাজী ভাষ| তিনি অভি সামানতই শিখিযা- 
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ছিলেন। তিনি ছোট ছোট কাগজের খণ্ডে অনবরত কি লিখিয়! ফেলিয়! দিতেন) কেহই 

তাহা সংগ্রহ ঝ! গ্রাহকরিত ন1। কলম মুষ্টিবদ্ধ করিয়! ধরিয়া (মুটকলমা ) কাগজখানি 

একেবারে চক্ষের সম্মুখে নিয়! বড় বড় অক্ষরে লিখিতেন। তখন তত বুঝিভাম ন1। বুঝিলে 
এ সকল সংগ্রহ করিয়! রাখিতাম। শুনিয়াছিলাম, এ সময়ে তিনি “নীতিশতক* নামে এক" 

খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ও কেহ তাহার ঘর হইতে উহার পাঙুলিপি চুরি করিয়! লইয়া! গিয়া- 

ছিল। তার পর সে বিষয়ে আর কিছুই শুনি নাই। তিনি আমাদিগকে সন্তানের ন্যায় আদর 
করিতেন। হাতে পয়সা হইলে কোনও কোনও দিন স্কুল ছুটীর পূর্বে মেঠাই কিনিয়া৷ লইয়া 

রাস্তার ধারে দীড়াইয়। থাকিতেন ও ছাঁত্রগণকে উহ! বিতরণ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ 

করিতেন। কন্তার বয়স প্রায় ১৬ বংসর। বিবাঁছের চেষ্টার বিষয়ে কথা উঠিলে তিনি 

বলিলেন,--“ধিনি কন্ত। দিয়াছেন__তিনি বিবাহ দিবেন। আমার মাথাব্যথ। নাই।” এরূপ 

লোককে গৃহস্থ মাত্রেই পাগলই বলে। কিন্তু এই পাগলের প্রতি বিষয়েই ঈশ্বরের গ্রাতি এইরূপ 

বিশ্বাম ও নির্ভর ছিল। ষে দিন তাহার মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হইল, তাহার অল্প দিন 
পরেই একজন আশাতীত স্ুপাত্র উপযাঁচক ভাবে অ|সিয়। তাহার কন্তাকে বিবাহ করিলেন। 

মাতৃশ্রান্ধের সময়ে জীবিত মৎস্য বাড়ী আন! হইয়ছিল। অহিংস! পরমে! ধর্মের সাধক তাহ! 

টের পাইয়া সকল মাছ নদীতে ছাড়িয় দিতে আদেশ করিলেন। ফলে চাকর-বাকরের৷ 

সেগুলি সরাইয়া ফেলিয়! বলিল,-_নদীতে ফেলিয়। দেওয়। হইয়াছে। চৈত্র যাস__ধান 

ছুম্মুদ্য। একজন আত্মীয় আসিয়। বগিলেন--“'মভজুমদীর মহাশয়, আমার খাবার ধান নাই, 

আপনার গোল! হইতে কিছু ধান দিন, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে আমি ধান পাইলে শোধ দিব।” 

নিরাপত্তিতে মন্তুমদার কবি হুকুম দিলেন, ধানের গোল! হইতে যাহা! দরকার, নেও। আত্মী 

ইচ্ছামত ধান লইয়া চলিয়৷ গেলেন । মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী বাড়ী ছিলেন না। বাড়ী আসিয়া 
মাথায় হাত দিয়! বসিয়া পড়িলেন--কি থাবেন 1? যেধান আছে, তাহ!তে কুলাইবে ন|। 

ছুর্মল্যের সময় টাক! দিয়! কিনিতে হইবে, পরে সম্তার সময় আত্মীয় ধান শোধ করিবেন! 

বাজারে জিনিষ কিনিতে গিয়াছেন। গোপাল বেহার! কাঠালের দর বলিল /১*) মন্ভুমদার 
মহাশয় /১* দিলেন । গোপাল ₹১* ফিরাইয়া দিয়! বলিল, “ইহার উচিত দাম /*।” মন্ভুমদার 
কবি গ!লাগালি দিয় বলিলেন,-_-'“তুই মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর--তোর জিনিষ নিব ন1।৮ আর 

কোনও দিন তাহার নিকট কোনও জিনিষ কিনিতেন ন। এইরূপ কত কি বলিব? আমা- 

দের কবি কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ এক ভাবের পুরুষ ছিলেন। তিনি ম্বভাব-কবি ও জাতীয় কবি। 
তত্তিন্ন তিনি ক্ষণজন্ম। মহাপুরুষ |. যদি তিনি গুপ্ব ন! থাকিয়। গ্রকাশিত হইতেন--তাহ! হইলে 
অগতের শীর্যস্থানীয় বাক্তিবর্গের সহিত একাসনে তাহার স্থান হইত। এখন আমর! তাহার 

স্বতিরক্ষা-কাধ্যে কৃতকাধ্য হইলে আপনাদ্দিগকে ধন্য জ্ঞান করিব।” 

এই প্রবন্ধ পাঠের পর আগত বাবু কবির রচিত কয়েকথানি গ্রন্থ এবং তীহার সম্পাদিত 

সংস্কৃত'বাঙ্গালায় দৌভাষী মাসিকপত্রের কয়েকখানি সংখ্য| এবং রা-সের ইতিবৃত্ত নামে কবির 
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স্বলিখিত একখানি মুদ্রিত আত্মজীবন-চরিত সাহিত্য'পরিষংকে উপহার দান করেন। কৰি 
রামচন্দ্র দাস_-এই গুপ্ত নামে এই লীবন-চরি তানি লিখিয়! নামের আরও সংক্ষেপ করিয়া 

র1-সের ইতিবৃত্ত নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহাতে কবির প্রৌঢ়-জীবনের ঘটন1 পর্য্যন্ত 
বিবৃত হইয়াছে। | 

বছ ধন্যবাদ জানাইয়। আশু বাবুর এই সকল ছুশ্রাপ্য উপহার গ্রহণ করিয়। শাস্ত্রী মহাশয় 

সভান্থ অন্ত সকলকে কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র সন্বন্ধে স্ব ব্য বক্তব্য বলিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। 

"মালধ*-সম্পাদক ও বহু গ্রস্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রনন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় 

বলিলেন,_-আজ আমর! ধাহার স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার জন্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি, আমি 

তাহার হ্বগ্রামবাসী এবং জ্ঞাতি। তিনি কবি ছিলেন, শ্রেঠ কবি ছিলেন, ভক্ত কবি ছিলেন, 

সাধক কবি ছিলেন। তাহার কবিতায় তাহার সেই সমস্ত ভাব ফুটিয়া উঠিক়াছে। তিনি 

যে কবিতাগুলি লিখিয়! গিয়াছেন, সেগুলি খাটী বাঙ্গাল! কবিতা, খাঁটা বাঙ্গালীর কবিতা। 

আমার অপেক্ষা তাহার কবিত্ব বুঝেন, তাহার কবিত্ব বুঝাইয়া দিতে পারেন, এমন বহু ব্যক্তি 

আজ এইখানে উপস্থিত আছেন, কিন্তু তাহার কবিত্বময় জীবনের কথ! তাহার গ্রামের 
বাহিরে ফুটিয়া উঠে নাই, গ্রামের বাহিরেও তাহা কেউ জানে না। কৃষ্ণচন্দ্রের হাব-ভাবে, 

চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে লোকে ত্তাহাকে পাগল বলিত। বাস্তবিকও তিনি কতকট। 

পাগলের মতই ছিলেন। সাধক কবি মাত্রই অতীন্দ্রিয় ভাবে বিভোর থাকেন, কাজেই তাহাদের 

পাগল বলা চলে। কবির ও সাধকের এইরূপ পাঁগলামির ভাব অনেকেই বুবিতে পারেন। 

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের একট! বিশেষত্ব এই যে, সর্বদাই তাহাকে একট! কোন ভাবে বিভোর 

থ!কিতে দেখা যাইত। তিনি বয়োজোষ্ঠ ও সম্পর্কে গুরুজন ছিলেন বলিয়া আমর দূর 
হইতে লক্ষ্য করিতাম যে, তিনি যেন আমাদের কেহ নন, বাহিরের কেউ। তাহার কথায় 

বার্তায়, ভাবে ভঙ্গীতে এই ভাবট! বেশ অনুভব কর! যাইত। তাহার এই পাগল ভাবের আর 

একটা! বিশেষত্ব ছিল যে, সকল মানুষের দোষ-গুণেরই একট! বিশেষত্ব থাকে, আমাদের মত 

বুদ্ধিমানের! সেগুঙ্াকে মানিয়ে নিয়ে চলে, আর কৰি কৃষ্টচন্ত্রের ধাতের লোকের! সেগুলাকে 

মানিয়ে নিয়ে চলিতে চাহেন না বা পারেন না। তাহার সরলতা, নির্ভীকতা, সাধুতা, দৃঢ়ত 
এমন ছিল ধে, লোকে তহ!কে অত্যন্ত অধিক মনে করিয়! সেইগুলির জন্যই পাগল বলিত। 

ছুএকটা দৃষ্টান্ত দেওয়! উচিত,_-তিনি মলিন বন্ত্রে, খালি পায়ে থাকিতে কিছুমাত্র কুঠিত 

হইতেন ন1। এ বেশে কোথাও যাইতে বিরস্ত হইতেন না। সাহাকে পরিস্কার কাপড় 

পরিতে দেখিয়াছি বলিয়৷ মনেই পরে না। 

২। যশোহর স্কুলে তিনি পণ্ডিতী করিতেন। স্কুলের কাছেই বাসা ছিল। খাইতে 

খাইতে দ্কুল বসিবার ঘণ্টা বাঁজিতেছে শুনিয়! সেই উচ্ছিষ্ট হাতেই ছুটিয়া গিয়! ক্লাসে পড়াইতে 
বমষিতেন। | | . 

৩। তাহার মত ছিল, যোল বৎসরের কমে মেয়ের বিবাহ দিবেন না। ইতিমধ্যে পাত্র 



কার্ধ্য-বিবরণী | ১৩৩ 

পাওয়া গেল, কিন্তু কেহই সাহস করিয়! তাহাকে বলিতে পারিল না। শেষে অস্ত বাড়ীতে 
গোপনে আয়োজন করিয়া গায়ে হলুদ দেওয়া! হয়। তখন তিনি জানিতে পারিয়! মহা রাগ 
করেন, কিন্ত তখন আর উপায় নাই দেখিয়া! বিবাহ দিতে বাধ্য হন। 

৪। বাজারে গিয়। দ্রব্যাদির দর করিতেন না, ফাউ নিতেন না। বাড়ী আসিয়া অব্যাদি 

দরের উপর গণনায় বেশী হইলে তাহ] লইয়া গিয়া ফেরত দিয়া আসিতেন। 

৫। তাহার পৌত্রের অন্পপ্রাশনের সময় তাহাকে আয়োজন করিতে বলিলে তিনি বলি- 
লেন, টাক! নাই, দিব না। শিশুর মাতাঁমহ খরচ-পত্র দিতে চাহিল। কৃষ্ণচন্দ্র ব্িলেন,__ 

দৌহিত্রের অন প্রাশন দেওয়ার নিয়ম নাই। আমার পৌত্রের অন্ন প্রাশনের খরচ তার! দিবে 

কেন? আমিই বা তাহাদের কাছে লইব কেন? অবশেষে জোর করিয়! আয়োজন 
করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, তবে এ কাজ যখন আমার নয়, তাহাদের, তখন তাহারা 

আমার বাড়ীর ভাড়া দ্িক। এ ভাড়া আদাম্ম হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু 

এমনই তাঁহার সতত, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা । আর সেগুল! এইক্প উৎকট ছিল বলিয়াই 
লোকে তাহাকে পাগল বলিত। তিনি দারিদ্র্যের কষ্ট অনুভব করিতেন না। ভিনি এই 

পৃথিবীতে থাকিয়্াও পৃথিবীট! সর্ধপ্রকারে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন। পৃথিবীর কিছুতেই 
তাহাকে অভিভূত করিতে পারিত না। 

তৃতপূর্ব্ব সখা ও সাথীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন বায় মহাশয় বলিলেন, কবি কৃষ্ণচন্দ্র 

সম্বন্ধে যাহ! কিছু বলিবার, কালী প্রসন্ন বাবু সবই বলিয়াছেন। আমার বিশেষ কিছুই বলিবার 

নাই। আমর! যখনই তাহাকে দেখয়াছি, ভাবে বিভোর থাকিতে দেখিয়াছি, কখনও 

তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেন না। তিনি নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ এই 

পল্লী-কবির স্ৃতি রক্ষার জন্ত যে চেষ্টা করিয়াছেন, আমর! সে জন্ত ধন্কবাদ জানাইতেছি। 

শীধুক্ত কুমুদ্বন্ধু দাঁস গুপ্ত বি এ ( প্রেসিডেন্ি ম্যাজিষ্ট্রেট ' মহাশয় বলিলেন,__-আমিও তাহার 
জ্ঞাতি, শ্বগ্রামবাদী। তাহার সম্বন্ধে যাহ বলিবার, কালী প্রসন্ন বাবু সকলি বলিয়াছেন। আমি 

তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিও না। আম্র' তাহার জ্ঞাতি হইলেও তাহার স্থৃতি রক্ষার 

জন্য কোন চেষ্টা করি নাই। সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্যের ভার নিয়াছেন, এ জন্ত 

আমাদের আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সাহিত্য-পরিষদের এই চেষ্টায় আমাদেরও 

লজ্জা রক্ষা] হইল। সেনহাটতেও যে চেষ্টা হইতেছে, সাহিত্য-পরিষৎ পশ্চাতে না দীড়াইলে 

সে চেষ্টার ফল কি হইত, তাহ! বলিতে পাঁরি ন1। শ্রীষুক্ত কুঞ্জ বিহারী মণ্ডল মহাশয় বলিলেন,_ 

কবি ক্ৃষণচন্ত্র শাহর কুলের শিক্ষক ছিলেন। তীঁহার যেমন সহজেই রাগ হইত, আবার 
তেমনি অতি সহজেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেন। তাহার সততায় এবং ধর্ভীরুতায় বাজারে 

কেহ তীহাকে ঠকাইত না। বেশ-তুষার অভাব তাহার বিশেষত্ব ছিল। আমি তাহার ছাত্র 

ছিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহ্কাশয় বলিলেন,- পূর্বের বক্তার! £ছার 

জঞাতি-কুটুঘ ও ছাত্র) আমি তাহার স্বদেশবানী। এ জন্ত গৌরব অনুভব করি। তাহার গ্রামের 

১৮ | 
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৬1৭ মাইল দুরে আমার বাড়ী হইলেও আমি কখনও তাহাকে দেখি নাই। বাল্যকাল হইতে 
তাহার গুণগ্রামের কথা শুনিয়া আসিতেছি। গল্প-প্রবাদের মত তাহার চরিজ্্রমহিমা চলিয়া 

আসতেছে । আমাদের অঞ্চলে ভাতার কথা ঝাহাকে ও চেষ্টা কয়! শুন্তে তয় না। আমরা 
যখন পড়িতাম, তখন সাধু চরিজ্রের মহত্ব দেখাবার জন্ত শিক্ষকের! তীহার কবিত। সজীব 

করিয়া তৃলিতেন! তীহার কবিত্ব খাঁটা বাঙ্গালী পঞ্ডিতের ক্বিত্ব ॥ ঠিনি সভাপত্ডিন, দ্বার- 

পণ্ডিত বা বৈঠকখানার কবিদের মত কবি ছিলেন ন1। তাহার জীবন তীঙ্কার কবিতার ফুটিয়া 

উঠিয়াছিল। সেকালের ও একালের শিক্ষিতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এমন 

কবি কৃষ্ণচন্দ্রের মত আর নাই। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সভীশচন্জ্র বিস্তাভৃষণ মহাশয় 

বলিলেন, -অমরা যখন মাইনর ছাত্রবৃত্তি পড়ি, তখন সম্তাবশতক পড়িতাম। অবসর পাইলে 

ইঞ্ঠীর কবিতা পড়িতে ভাল জাগিত। আমর! পড়িতাম, আর আমাদের পরিবারের 

স্রীলোকেরা এবং বৃদ্ধের! অত্যন্ত আদরের সহিত শুনিতেন। অনেক কবিতা এখনও আমাদের 

মুখস্থ আছে। বঙগীয়-সাহিতা-পরিষৎ এরূপ কবির জন্ত য'হ! করিয়াছেন, তাছ। তাহার 

উপযুক্ত হয় নাই। তথাপি একেবারে কিছু না হওয়ার অপেক্ষা কিছুও করা ভাল । এই তৈল" 
চিত্রথানি আমাদের পরম আদরের বস্ত হইবে । এখন এই পর্যযস্তই হউক, পরে আরও বিশেষ 

ব্যবস্থা হইতে পারে । 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞজন সেন মহীশয় বলিলেন,--কবিবর কৃষ্ণচন্জ্রের শব প্রয়োগ 

বড়ই সার্থক । শান্তে পড়িয়াছি, একটি শব্জের সুষ্ঠু গ্রয়োগ হইলে স্বর্গে ও মর্ত্যে অভীষ্ই দান 

করে। আমার বিশ্বীস, কবিবরের কবিতা স্বারা অনেকে মানুষ হুইয়ীছেন। এই বৈজ্ঞ 

কবির স্থতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ কেবল যে সেনহাটার লঙ্জ! নিবারণ 

করিয়াছেন, তাহ! নহে, বৈদস্ত জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

ঘশোহরের পণ্ডিত শ্রযুক্ত শশধর বিস্তাভৃষণ মহাশয় বলিলেন,__কবি কুষ্ণচন্ত্র দয়ার আধার, 

দেবতার মত মাঁছুষ ছিলেন। এক দিন ট্রেণে তাহার রঠিত আদিতেছিলাম। গাঁড়ীতেই 

জরে আমি অজ্ঞ!ন হইয়া! পড়ি। সার! রাস্ত। তিনি আমার সেবা! ক'রয়াছলেন। শেষে 

আমার গন্তব্য স্থানে আমার সহিত নামিয় ছুই দিন থাকি! আমার সেবা শুশ্রাষা করিয়। সে 

হাত্র। আমাকে রোগমুক্ত করেন। সন্ভতাবশতকে উচ্চ ভাব আছে বটে, কিন্কু তাহার হৃদয়ের 

উচ্চত। তান্কাতে ফুটিয়াছে [কি না, সন্দেহ। রি 

শ্রীযুক্ত যোগেক্জ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,--কবি কৃষ্ণচন্দ্র যখন ঢাকার ছিলেন, দেখানে 

ডাহার কথ। শুনিয়াছি। আন তাহার ব্যক্তিগত কিছু জানি না। তবে কবির স্থৃতি কাব্যে 

আদর। একজন খাগী বাঙ্গালী কবির স্থতি রক্ষার্থ আজ আমর যে এই বিদেশী 
ভাবের অনুষ্ঠান করিম্বাছি, ইহ! আমাদের বিদেশী সংশ্রবের মনুষ্যত্ব শিক্ষার ফল। কবি 

কঞ্চন্জ্র মনুষ্যত্ব শিক্ষ। দিবার ভন্তই কপ্ম ধরিমাছিলেন। তাহার লঙ্গেই সে চে যেন 

লোপ হহয়াছে। তাহার কবিতাঞ্চপিতে বঙ্গভাষ! ধন্ত ও গৌবান্বত। 



কার্য্য-বিবরণী ১৩৫ 

মিরাট শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নবক্কঞজ রায় মহাশয় বলিলেন,--আমি সাহিত্য, 

পরিষদের অধিবেশনে-_বিশেষতঃ একভন মহাকবি স্বৃতিরক্ষার সভায় উপস্থিত হইবার 

সৌভাগা লাত করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কবি কৃঞ্চচন্ত্র হশোহরের নয়, খুলনার নয়, তিনি 

সমস্ত বাঙ্গালা দেশের--সমস্ত বাঙ্গালীর কবি। থগেন্ত্র বাবু যেমন বালয়ছেন, তেমনি 

আমারও বাল্য-জীবনে সন্তাবশতকের প্রচাব খুব বেশী হইয়াছিল। এখন ঘটনাচক্রে 
মাতৃভূমি হইতে আমাকে বহু দূরে থাকিতে হয়। কিন্তু এখন৪ আমি তাহাকে কৰি 

বণিয়া পুজা! করি। তিনি বৈদ্ত কবি নহেন, তিনি বাঙ্গালংর কবি, তিনি সেনহাঁটায় কৰি 

নছেন, তিনি সমস্ত বাঙ্গালার কবি। আমাদের এইরূপ সব সন্বীর্ণ ভাব ত্যাগ করা 

উচিত। বহু দুরের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষ হইতে আমি এ ভাব আপনাদ্দিগকে জানাই" 

তেছি। আমার এদেশে আস! ঘটে না। সাহিত্য পরিষৎ দেখা ঘটে না। জমি ভাজ 

ক্কৃতার্থ হইয়াছি। আমি যেন তীর্ধষাত্রায় আপিয়। অভীষ্ট দর্শন করিয়াছি। আপনাদের ভাজ 

একনিষ্ঠ সাচিভাসেবীদিগকে দেখিয়া ধন্ত হইলাম। আমরা প্রবাসে থাকিয়া কয়জন বাঙ্গাণী 

মাতৃভীষার আলোচনার একটি ক্ষুদ্র জা:য়াজন করিয়াছি। মিরা:ট সেই ক্ষুদ্র সাহিত্য 
সম্মিপনকে আপনার: সা'হতা-পরিষদের শাখা! করিয়া লইয়াছেন। ভাঁমরা ধন্ত হইয়াছি। 

মিরাটবাসার পক্ষ হইতে সে জন্য আপনাদ্দিগকে ধন্তবাদ ভাশাইতেছি । কয়েকটিমাত্র বাঙ্গালী 

জীবন ভ্রাতৃঙ্গেহ চাগাঃয়া বহু দূরে পাড়য়। আছে, আপনারা আমা 'দগকে ভূপিয়া থাকিবেন না। 

জামরাও কিছু কিছু চেষ্টা কগিতেছি, অপনারা আমাদিগকে সাহায্য করিতে স্ুলিবেন না। 

প্রযুক্ত কিরপ5ন্দ্র দন্ত মহাশয় বললেন,__জাম€1 তুলিয়া থাকিব ন।। সম্প্রত শ্রীযুক্ত অনাপনাথ 

মুখোপাধ্যাহ হ্রধুকত জ্ঞা.নজ্রমোহন দাসের লিখিত প্বঙ্গের বাচরে বাঙ্গাণী" নামে ষে গ্রন্থ 

প্রকাণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গকে আঘাংদর অতি নিকটে আনিয়। দিয়াছে 

প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গ সর্বই মানুভাবার আলোচনা ক'রতেছেন, কাজেই আর তাথাদগকে দুরে 

ফেলিয়া! গাখতে পািব ন'। 

অঃঃপর শান্বী মহাধয় বঙ্িলেন,-কবি কৃষ্চ'ন্দ্রর স্থৃতিসভার নিমিত্ত আধ মণ্টামান্্র সময় 

ছিল। তাহার ভ্তায় কাবর কথা আধ ঘণ্ট(র মধ্যে শেষ হইতে পারে না$, তাহা পুর্কেই বুঝি 

ছিলাম । বালককাল হইতে তাহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে আমি তাহাকে এমন 

করিয়! খাটো করিতে পারি 71 এখনও যদি কবির লত্বদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, 

বলিতে পারেন। আমি আত ত্তীহার চিত্র প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য লাভ করিয়। আমাকে ধন জান 

করিতেছি । সন্তাবশতকের কবিকে আমি গুকুর হ্যায় পৃজ। করি এবং এখনও পুজ1 করিতেছি। 

তাহার অনেক কবিতা এখনও আমার মুখন্ধ আছে। তাহার সম্বন্ধে তাহার আত্মীর়গণের 
নিকট আর অনেক কথাই গুন! গেল। সাহিতা-পরিষৎ তাহার এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়! 

ধন্ত হইলেন। সেনহাটীরও ছঃখ করিবার কিছুই নাই। ধীরে ধীরে চেষ্টা করুন, সঞ্ল, 
হইবেন। ইহার জন্ত ঢাহ-ঢোণ লইন্বা ছুটিতে ছইখে না । স্থতি স্থাপলের এঠিছেট ঘা 



১৩৬ বঙ্গীয-মাহিতা-পরিধদের 
উই হাজার টাকা। আলিপুরের ইঞ্জিনিয়ার করুণাঁবাবু এবং কবির এতগুল ক্কৃতবিগ্ক 

আঁজ্জীয- একত্র চেষ্ট। করিলে এই সামান্ত টাকা উঠাইতে কষ্ট পাইতে হুইবে না। শলীগ্ব না 

হউক, লজ্জার কথা নঃ) ধীরে ধীরে উঠাইবার চেষ্টা করা হউক। 
অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মন্তুমদারের তৈলচিত্রের আবরণ উম্মোচন করিয়া 

বলিলেন, বাহার অনুগ্রহে ছবিখানি আজ এানে প্রতিষ্ঠা করিলাম, দেই শৈলেশচন্ত্র আজ 

আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি এখন ধন্তবাদ্দের অতীত। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইয়। দশম মাসিক অধিবেশনের কার্ধ্যারস্ত 

করা হইল। 

প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহর প্রসাঁদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 

৬পিয়ারীটাদ মিত্রের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে 

বিশেষ অধিবেশন 
৬ই শ্রাবণ) ১৩২১ 

সভাপতি-শ্রীযুক্ত অমৃতলাঁল বন্থু 
গত ৬ই শ্রাবণ বুধবার ৮পিয়ারীটাদ মিত্র ওরফে টেকটাদ ঠাকরের শততম জদ্মদিন 

উপলক্ষ্যে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হই্াছিল। সভাপতি মহামহোপাধ্যার শ্রীধুক্ত 
হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত তীরে ন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রন্তাবে ও 
যুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয়ের সমর্থনে প্রবীণ নাট্যকার শ্রীধুক্ত অমৃতলাল বনু 
মহাশয় সভাপতির আঙন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,--আঁঙ যে মহাত্বার শততম জক্মের 
দিনে সভা হইতেছে, তাহার প্রতি আমার প্রভৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকলেও আমাপেক্ষা 
বয়োজ্যোষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও সভাপতি হইলে শোভন হইত। সেরূপ কেহই 
উপস্থিত ন! থাকায় অশোভন হইলেও সভার আদেশ আমার শিরো ধার্য । 

তৎপরে স্থকবি, হুগলীর জল শ্রিধুক্ত বরদাঁচরণ মিত্র এম এ, সি এস মহাশক় উপস্থিত 
হইতে না পারিয়! ঘে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহ। পড়া হইল। 

শরদ্ধাম্পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পার্দক মহাশয় সমীপেযু-. 

আপনার ১লা শ্রাবণ তারিখের কার্ড ও ২রা শ্রাবণ তারিখের পত্র একক গ্রাণ্ হইলাম। 
টেফচীদ ঠাকুর মহাশয় যে বর্তমান বালালা সাহিতোর গঠনকর্তৃগর্পের মধ্যে এঁকজন হিশেধ 
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ভাবে অগ্রনী ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই এবং তীর শততম জন্মদিনের স্থৃতি 
সমারোছে রক্ষিতব্য ও অনুষ্ঠেয় । এ সভা যোগদান কর! আমি একটি কর্তব্য কর্ণের মধ্যে 

পরিগণনা করি। বঙ্গসাছিত্য টেকটাদ ঠাঁকুরের নিকট ষে প্রকার বিশেষভাবে খণী, তাহার 

জন্ত ত বটেই, অধিকস্ত টেকটাদ ঠাকুরের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সহিত আমার 

্ব্গায় পিভৃদেবের ও সেই সুত্রে আমার নিজের যে প্রকার ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিমূলক সন্বদ্ধ ছিল, 
তাহাতে এই অনুষ্ঠানে যোগদান আমি একটি পবিষ্র কর্ন বলিয়া বিবেচনা করি । ছুর্ভাগাক্রমে 
আমি এখন কঠিন পীড়ায় শব্যাগ্রস্ত । বহু বর্ষ পূর্বে, টেকটাদ ঠাকুরের জীবিতকালে, আঁর 

একবার অন্ঠ প্রকারের কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলীম। ঙখন যে প্রকার দেহের 

সহিত, সেই ব্যাধি হইতে মুক্তিকল্পে টেকাদ ঠাকুর কায়মনোবাক্যে বত্ব ও আশীর্বাদ 
করিয়াছিলেন, প্রতি দিন রুগ্রশধ্য!-পার্থে উপস্থিত হইয়| শ্বীয স্থকোমল করম্পর্শে রোগের 

যন্ত্রণা অপনোদনের জন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তাহ! শ্মরণ করিলে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় হাদয় 

উচ্ছৃসিত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বর্গীয় প্যারীটাদ মিত্র জন্মভূমির যে মহৎ উপকার সাধন 
করিয়াছেন, তদ্ব্যতিরিক্ত মানব-জীবনের অন্তান্ত পথও তাহার প্রগাঢ় চিস্তাশক্তির ছার! 

আলোকিত ও উজ্জ্বল করিয়াছেন। জীবে দদ্লা তাহার মানসিক বৃত্তির মধ্যে একটি অতি 

স্ুকোমল ও আধ্যাত্মিকতাপুর্ণ বৃত্তি ছিল। অনাবিল ও অশ্লীলতা দোৌষ-পরিশূন্ত হাস্যরস, 
যাহ! প্রাতঃসূর্ধয-চু্বিত সরসী-লহরীর সায় বিমল কান্তি বিচ্ছুরিত করে, যাহার প্রত্যেক 

হিল্লোলে তরঙ্গার়িত মুক্তাহা'র গড়াইয়! যায়, এবস্বিধ বৈঠকী হাস্যরস তাহার পূর্বে কেহ 

অবশারপ। করিতে সক্ষম ছিলেন কি না, বলিতে পারি নাঁ। তীহার লিখিত পুস্তফে তাহার 

কতক আভাষ পাওয়া গেলেও তাহার কথোপকথনেই ইহার মাধুর্য প্রকটিত ও মনোরঞ্জনে 

বিশেষভাবে সমর্থ হইত । সামাজিক সভাম্থলে তিনি নানাবিধ পারদর্শিতায়, বিশেষতঃ 

সময়োপযোগী হাসা-রসের অবতারণায় একচ্ছত্রী সত্রাট্ুরূপে অধিরাঁজমান হইতেন। এসব 

কথা কিছু বিস্তৃত করিয়! বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্ত এখন আমি সম্পূর্ণ অপারগ, বড় অস্ধ- 

তাপের বিষয় । সভাক্ষেত্রে আমার অস্থপস্থিতি মার্জনা! করিবেন ও সেই অন্ধুপস্থিতির 

কারণ জানিয়া আমাকে কথঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রদান করিবেন । 

ংব্দ 

জ্ীবরদাচরণ মিত্র 

পরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মৃস্তফী মহাশয় সভার উদ্দেন্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, ধাহারা 
বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গন্ভের ভাষ! গড়িয়া গিয়াছেন, ৬পিয়ারীঠাদ তাহাদের মধ্যে 

অন্ততম । টেকটাদ ঠাকুর নাম লই তিনি যে করখানি বহি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা! হইতে 

পিতী বাঙ্গালার সংস্কার করিবার পথ পাওয়। গিয়াছিল। তিনি ১২২১ সালের এই এমন 

দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আজ তীঁহার শততম অন্মদিন। বাঙ্গালী সাহিত্যিকের শততম 
জন্মদিনে উৎসব যোধ হয় এই প্রীথম। বন্ধুবন্স হিচ্ছুপেটিরটের সম্পাদক্ষ শ্রীদু্ শর 



১৩৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

স্বায় মহাশয় এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়! দেন। তাই সাহিত্য-পরিষদের একটি 
বিশেষ অধিবেশনব্ধপে এই সভ! অন্ত আহত হুইয়াছে। যে ব্যঙ্গ-বিদ্রপের রসে সে কালের 

সাহিত্যে পিয়ারীটাদ প্রতিষ্টা লাভ করিচাছলেন, একালের সাহিত্যে সেই বাঙ্গ-বিজ্জপের 

রল-রচনায় অন্ততম শ্রেষ্ঠ রহস্তপটু অমৃতলাগকে আজ আঘর! সভাপতিরূপে পাইয়াছি। 

তাহার ভ্বার সভার কার্ধ্য বেশ ভাপর্পেই চলিবে, এরূপ আশা কগ্ত পারি। 

পিয়ারীটাদ বাঙ্গালা ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে এবং ইংরাজী ১৮১৪ খষ্ঠাবের 

২২শে জুলাই তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন, আর ইংরাজী ১৮৮৩ সালে ২৩শে নবেম্বর তারিখে 

তাহার মৃত্যু হইস্াছিল। 

তাহার পর মহামহোপাধ্যার় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিস্তাভৃষণ এম এ, পি এচ ডি 
মহাণয় বপলিলেন,_-৬পিয়ারীচাদ মিত্র বাঙ্গালা সাহিত্য গঠন-কালে একজন অগ্রনী 

ছিলেন। বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাহার স্থান চিরদিনই অনেক উচ্চে থাকিবে । এদিকে তিনি 

ব্যবসা-বাণিজো, সাহিতাক্ষেত্রে, প্রেত হুস্বের আলোচনায় সকল দিকেই গণ্যমান্ত ব্যক্তি ছিলেন । 

সকল সভা-সমিতিতে তাহার যোগ ছিল, সকল সমাজেই তিনি বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশ। 

করিতেন। তাহার ফল তাহার রচনায় পাওয়া বার । তাহার 'আলালের ঘরের ছুলাল' 

প্রভৃতি গ্রন্থে নান সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যার। আজ পিয়ার'টাদের শত বার্ষর 

জন্মদিনে বড় একট! উৎসব না করিনা ইহাদের মত লোকের জম্মাংসব বছরে বছরে 

করিলে ভাল হয়। কারণ, উতলব হউক আর না *উক, ইঙ্থীদের কাহি চিরস্থায়ী । 

পরে শ্রুযুক্ত সুরেশচন্্র সমাজপ্তি মঠাশয় বলিলেন, _ পুর্বকাঁলের স্বদেশক্ক গণের মধো 

টেকটাদ অন্ততম। তিনি শুধু সাহিতাক্ষেত্রে নহে, সর্বক্ষেত্রেই বরেণা হিলেন। কিন্ত র 

অগ্ত কাজের কথা ছাড়ি, ঠিনি কেবলমাত্র সাহিত্যের জঞ্ত যাহা করিয়া গিয়াছেন, ভাঙাই 

যথেষ্ট । বঞ্ষিমচন্ত্রর এই কথা ঘোঁষত হইবার সমম্ঘ আসিয়াছে । আলাক্রে ভাষায় তিনি 

ঘরের কথ! লইয়! দেশের ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। মৌলিক বঙ্গাল৷ উপস্তান হৃটিই তঁছার 

মহৎ কার্ধ্য। তাহার সাহিত্য-সেব!-প্রণালী পরতন্ত্রমূলক নহে, তাহ! স্বতস্ত্র। “আলালী” 

ভাব! মন্বন্ধে তখনকার কলিকাতা রিভিউ তীহাকে 41911 বগিয়।! উপহান করিরাছিলেন4 

বহু বর্ষ পরে এর মস্তব্য ব্যর্থ হইয়াছে। আবার পিয়ারীচাদ হইতেই ম্বদেশায় ভাবের 

কুত্রপাত। সেই জগ্তই তিনি বরণীয়। তাহাতে হ্বদেশী স্বাতন্ত্রয পরিপ্ফুট। তিনিই স্বদেশী 
সাহিত্যের গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয়, আমাদের বর্তমান সাহিত্য 

বিদেশী গন্ধতর! ! সাহিত্যে মহাপুরুষ পিয়ারী্টা্দের ইঙ্গিত মানিয়া চলিলে ভাল হয়। বিদেশী 

ভাবে অন্থ্প্রাণিত সাহিত্যে কি উপকার হইবে? আহ্বন, সকলে মিলিয়। পিয়ারীাদকে 

প্রুরণ করিয়! বলি,--"তোমারি চরণ করিয়। শরণ, চলিব তোমারি পথে ।” 

অতঃপর প্রযুক্ত ললিতচন্র মি এম এ ৮ণিযারীর্টাদ সঙ্থন্ধে নিয়লিখিত চতুদ্দিশপদী 
কবিত! পাঠ ফরিলেম।-- | 



কাধ্য-বিঘরণী ১৩৯ 

“সাগর+-সস্ভৃত রদ্ধবে ভূষিত যে বেশ, 
হেরিয়। প্রসর নহে হাদয় তোমার, 

বল্পনা-কাননে তাই করিয়া প্রবেশ, 

গাথিলে শ্বভাব-জাত কুন্মের হার। 

জননীর পদাঘ্ুঞে করিলে প্রদান, 

“মধুরে মধুর” হল অপূর্বব মিলন, 

হাসিল স্ুধীন্্র কত আনন্দিত প্রাণ 

সাহিত্যে দেখিয়। পুন নবীন কিরণ। 

রত্ব সম্ভব বিভ।, গন্ধ পরিমল 

একাধারে বিরাজিত দেখাতে ভাবায় 

তব পরে হ/য়েছিল সাধন সফল 

অপার্থিব বন্ধিমের দিব্য প্রতিভায় 

প্রণম পিয়ারীটাদ বঙ্গের হলাল, 

তব স্থান অতি উচ্চে রবে চিরকাল। 

( নায়ক-_৭ই শ্রাবণ, ১৩২১ সাল ) 

তৎপরে শ্রীযুক্ত হবীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,_-টেকচাদ 
১০০ বৎসর পুর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর কত পরিবর্তন হইয়া! গেল। শত বর্ষ পরে 
৯৯১৪ সালে জন্মাইলে, তিনি অত বড় হইতে পারিতেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে, ধর্শক্ষে তরে, 

সমাজক্ষেত্রে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিলনা । সমসাময়িক হিন্দুকলেজের অন্তান্ত কৃতবিস্ত 

ছাতগণের ন্যায় তাহার ধর্মমতে, আচর-ব্যবহারে, ভাবে ভাষায় কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 

»রাতনারায়ণ বন্থুর জীবনচরিত পাঠে জান! যায়, নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্লাবনে অনেক এ্রাঁবত 
ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পিয়ারী্ট'দ ভাসেন নাই । বিদেশী ভাব তাঞাকে কিছুমাত্র টলায় নাই। 
তাহার ১৮৮১ সালে মৃদ্রিত ০1) 1109 9০01] নামক পুস্তিকার ভূমিকা পড়িলে বুঝা যায়, 

রাজি-শিক্ষিত হইয়াও ভগবানে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। হ্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি ২১ 

বৎসর কাল প্রেততত্ব-সন্বন্ধে আলোচন। করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, যোগ ও প্রেততত্বের 

শিক্ষা এক। মায়ার্স ও লজের মতে পিয়ারীাদের প্রততত্ত্বে আলোচন! আলেয়ার পশ্চাতে 
দৌড়ান মাত্র নহে। সম্প্রতি ইউরোপে 170/809)এর আলোচনায় পিয়ারীটাদের 
সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া দাড়াইতেছে। কর্ণেল অলফটের সন্বর্ধনা-সভায় পঠিত প্রবন্ধে হিনদু- 
শাস্ত্রের উপর তাহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল। সাহিত্যে তাহার অনুকরণ করা 

স্লেমন মঙ্গল-কর, ধর্দের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা! -ভক্তির অনুসরণ করাও উচিত। 

এই সময় সার গুরুদান বন্যোপাধার মহাশয় সভায় আগমন করায় সভাপতি মহাশয়ের 

সনির্বন্ধ অস্থরোধে তিনি বাপলেন,--আঞ পিগ্ারীচাদের শততম জন্মোৎমব। সে 



১৪$ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
কালে আশীর্বাদ ছিল, "সদ জীবে শরদঃ শতং* পিয়ারীচা? এ্রহিক জীবনে শত শরৎ 
জীবিত ছিলেন না, কিন্তু কীর্তি-জীবনে তাহার আমু বোধ হয় শত শত শরৎ অতিক্রম 
করিয়া যাইবে। আত্মীয়দের কাছে তিনি গত হইলেও আমাদের কাছে তিনি গত নহেন, 

কারণ, আমরা আলালের ঘরের দুলালের চির-সঙ্গ লাভ করিতেছি । হীরেন্বাবু বন 

শান্ত্রবিৎ বলিয়! যে দিকৃট! ধরিয়া পিয়ানীটাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন, সেট। অতি উচ্চ 

দিকৃ। পিয়ারাটাদ নান। দ্বিকে যথেষ্ট কাব করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য হইয়! গিয়াছেন। 

তাঁহাকে ৬বিষ্ভাসাগর, অক্ষয় দত্তের সমদাময়িক বলিলেও চলে । ঈশ্বরচন্দ্র আর অক্ষয়- 

কুমার ভাবগুলিকে সংস্কত পরিচ্ছর্দে অর্থাৎ পোষাকী পরিচ্ছদে সাঞ্জাইতেন,ঃ আর 

পিয়ারীটাদ সকল সমগ্র পোষাক পরিয়া কাজ চলে না বুঝিয়া আটপৌরে পোষাকের 

ব্যবস্থা! করিয়াছিকেন। ইহাদের ভাষার তুলনার বিবাদ [চিরকালই থাকিবে। বঙ্ষিমের 

ভাষা, আলালী ভাষা ভাঙ্গিয়াই গঠিত হর । আঙালী ভাষার কাছে অদ্ভকার সভাপতি 

মহাশয়েরও খপ, বোধ হয়, বঞ্ধিমের অপেক্ষাও বেশী । বিস্তাসাগরী ভাষা আর আলালী ভাব! 

ধেন আমাদের ভাষাঁজননীর ছুই হাতের ছই বাইশঙ্খ | মার অঙ্গে শেভাসম্পাদনে কেহ কম- 

বেশীনহে। চীদকে চন্ত্র বলিয়া! ডাকিলে সাড়া পাওয়! হু্ধর । আইবুড়ভাত বা আইবড়ভাত 

অবৃঢ়াক্র ও আযুবৃর্ধান্ন হওয়ার দিনিষটাকে চেনা দায়। অবুয়ায় তবু কতক পদে আছে। 

আয়ুবৃত্ধান্ন ত একেবারে অবোধ্য। এক কথায় পিয়ারী্টাদ মোটা অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
কাপড় পরাইয়া ভাষা-জননীকে সাজাইতে ভালবাসিতেন। শেষ কথ, সাহিত্য-পগ্ষিৎ 

এক জন শ্রেষ্ঠ সাহিভ্যিকের শততম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া মহৎ বীজ করিয়াছেন। 

স্বৃত সাহিত্যিকগণের ন্মরণ-দিনগুপির প্রতি পরিষদে দৃহি রাখা উচত। 

ইহার কিছু পূর্বে মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রনাদ সর্বাধিকারা মহাশয় আসির়াছিলেন। 

সভাপতি মহাশয় তাহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া পিয়ারীটাদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ 

কারলেন। মাননীয় দেবপ্রসাদ বাবু বলিলেন,__পিফলারাটাদের সকল দিকের গুণাবলী ম্মরণ 

করিলে, তাহাকে মহর্ষি বপিতে পার যায়। আজ কায়স্থ মহর্ষির জন্মোৎসব সন্তায় কামস্থ 

সভাপতি হইয়াছেন, কারস্থ বিঘবানের। ভাবব্যাখ্যাতা হইয়াছেন, আমিও কারস্থ বলিয়। বড় 

গৌরব অন্কতব করিতেছি । আমরা জীবিতের সম্বর্ধনা করিতে পারি না । মৃতের প্রতি সম্মান 

দেখাইতে আমর! বড়ই ব্যন্ত। বিদ্যাপাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণের মৃতাছে সভাসমিতি অন্ান 

হয়। কিন্ত শততম জন্মোৎসব এই প্রথম। মৃত মহাত্মাদিগকে ম্মরগ করিবার জন্ত নূতন পথ 

খুলিয়! দেওয়ায় পরিষৎকে ধন্তবাদ করতে হয়। এমন উৎসব হয়ও কম, হইবেও কম। 

কিস্তু এই উৎসবের একটি স্বতন্ত্র গাতীর্র্য আছে.। ৮পিয়ার|চাদ আমাদের আত্মীয় । তাহাকে 

বিশেষভাবে আমরা জানিতাম। তিনি কাজের লোক ছিলেন, অনেক কান করিয়৷ গিয়াছেন। 

তাহার বিদ্ঞা-বুদ্ধির সহিত তুল।তায় তাহার কাজের কথা! মনে করিলে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা 
বেশী হয়। . আবার কাজে ও কথায় তিনি এক ছিলেন। পিয়ারীটা্ 09০18970:07 87928. 
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সঙ্গে মিলিয়। কলিকাতা৷ পণুরলেশ-নিবারিণী সভা স্থাপন করেন। তখন অনেকের ধারণ! 

ছিল, মদ ন! খাইলে শিক্ষিত, সভ্য ও বড়লোক হওয়া! বায় না। এই মন্দ ধারণার উচ্ছেদের 
জন্ত তিনি মাদক-নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠ। করেন। এ সভা প্রতিষ্ঠা! হইবার পূর্ব প্যারীাদ 

“মদ খাওয়া! বড় দায়, জাত থাকার কি উপার* নামক পুস্তিকা! রচনা! করেন। পিয়ারীটাদের 

সমাজ সংস্কারের কশাধাত বড় কড়াই ছিল। আলালের ঘরের ছলাল ছাপা হইবার পর 

হইতে ক্রমশঃ ছুলালের! গ! ঢাক। দিয়াছেন, ধাহার! আছেন, তাহারা নিজেদের ঘরে ছুলালী 
করেন মাত্র, কিন্তু আঙগালের! একবারে লোপ পাইয়াছেন। উহার পর ৬কাঁলীগ্রসন্ন নিংহ 

হুতোমের মুখে আর একবার সমাজকে কশাধাত করিয়াছিলেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজকুষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন, পিয়ারী্াদ আমাদের নিকট আত্মীয় 
ছিলেন বলিয়! তাহার অনেক কথ! জান! শুনা আছে: পিতামহের কাছে উপদেশ পাইয়া” 
ছিলাম, অর্থ-ব্যবহারে ও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে ব্যক্তি খাটি, সেই ত মানুষ । এই কথার জীবস্ত 
উদাহরণ পাইয়াছিলাম পিয়ারী্টাদ মিত্রে। এই বলিয়া রাজরুষণ বাবু পিয়ারীাদের স্তার়পরত।, 

সততা, ভদ্রতা, দয়া, মমতা, ভৃত্য-বৎসলতা', ধর্মবিশ্বাস ও সকল “ধর্শে শ্রন্ধ! প্রভৃতি সা 

সন্বন্ধে কতগুলি গল্প শুনাইলেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,--এত ক্ষণ ধিনিই যত কথা 

বলিলেন, তিনি পিয়ারীটাদের কথাই বলিলেন, টেকাদের কথা বল! ঠিক হয় নাই। বাঙ্গাল 

সাহিত্যে টেকটাদের আলালের ঘরের ছলাল একটা বেদী । এই বেদী হইতে অনেক বজ হই- 
য়াছে-_যাছার ফলে আজ বাঙ্গালায় রত্ব ধরে না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী বাজলার 

কেতাবগুলি দেখিয়। তখনকার চীফ জগ্টিস্ সার এডওয়ার্ড রাান বলিয়াছিলেন-_-“কথায় কথায় 

তাষা ন৷ শেখালে কি ফল হবে, কিন্তু তেষন পুথি কোথা'। আলালের ঘরের ছুলালের 

ভাবট! ঢ151011,5 থেকে লওয়!। সমাঁজপতি মহাশয় ষে বলিয়াছেন, তাঁহার সবটাই স্বদেশী 
ছিল, তাং! নয়, তাহার উপকরণ দেশী হইলেও ধরণটা বিদেশী। বিভাসাগরী দল বলেন, 

পূর্ববে ভাষায় প্র।দেশিকত1 ছিল, উদাঁছরণ-_“কবিকষ্কণ', “মনসামঙ্গল”। ভারতচজ্জে 

প্রাদেশিকত! কম, তাই সেট! বেশী চলে। মালদহ থেকে শ্রীহউ, ডার়মওহারবার পর্য্যন্ত 

সমানে চলিবে, এমন ভাঁধাই আবহ্ীক। “বোধোদয়”, “কথামালা” সমস্ত স্কুলে না চলিলে 
শ্রীহটের ভাব! যে আমাদের সঙ্গে এক, কেহ তাহ! বলিত না । নান! প্রদেশের ভাষার 

ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বন্কিমের গ্রতিভাবলে বেশী। বঙ্কিমের মনীষ। একট সামগ্জস্ত আনিয়া 

দিয়াছিল। পিয়ারীটাদের আর সব কাজ চাপ পড়িয়া বাইলেও তিনি চিরজাগরূক খাকিবেন 
টেকাদর়পে। টেকটাদের সাহিত্যের ধরণট! দেশের মুখ চাহিয়া, পরিহৎ বজায় করুন, 
ইহা আমারও অস্গুরোধ। | 

£পর শ্রীযুক্ত বিপিনচক্ত্র পাল মহাশয় বলিলেন, _পিয়ারীঠাদকে শেষজীবনে প্রেত- 
তত্বের আলোচনায় নিষুক্ত দেখিয়াছি। তাহাদের সিয়ামের বৈঠকে আসন ফাপিত, এলাচ, 

১৯ 
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সন্দেশ আঙদিত, আমি মে আসন ধরিয়াছিলাম। পিস্ারীটাদের নানা কাঁজ সময়ে লোকে 
তুলিয়া! বাইতে পারে, তাহার আলালের ঘরের ছুলালকে ফেহু কখনও ভূলিবে না। উহ! 
সাহিত্যে যে প্রতিক্রিয়৷ আনিয়াছিল, সেটা স্থায়ী । $ 'আলালের' পূর্বে ভাষা-জনমী কেতাবে 
পাতায় পাতায় বন্ধ থাকিতেন) অভিধান, ব্যাকরণ ভিন্ন তাহা খুলা যাইত না, পিয়ারীটাদ 
তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি হুগলী জেলার লোক, চিরদিন কলিকাতায় বাস 
করিতেন বলিয়৷ কলিকাতার ভাষাই তাহার আদর্শ হইল। কলিকাতাতেই পূর্ব-পশ্চিমের 
মিলন-স্থান হুইয়! পড়িয়াছিল। তাহার ও বন্ধিমের চেষ্টায় কলিকাতার ভাষাই সাহিত্যে 

হুপ্রতিষ্ঠ হইল। কিন্তু এখন সিলেটী চাট্গেয়ের ন্তায় কলিকাতার ভাষায় প্রাদেশিকতাটুকুও 
বর্জনের সময় আনিয়াছে, এ কথাও আমি অবস্ত বলিব। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, __বাচিয়া থাকিতে আমাদের দেশের লোক সন্বর্ধনা 

করে না--তা। না করুক, করিবে, বখন জাগিবে, তখন করিবে । আমর! যত দিন বাচিম়া 

থাকি, তত দিন মতামত, 'ঈলাদলি আর স্বার্থ লইয়! ঝগড়া করিতেই দিন যায়। কেকি 

করিতেছে না! করিতেছে, তাহা দেখিবার অবসর থাকে না। মরিম্বা গেলে তাছার 
কাজগুলা, কথাগুলা কুড়াইয়া আনিয়! দেখিতে বসি, তাহার মধ্যে কি রত্ব আছে। 

পূর্বে আমাধের দেশে এক রকম সাদাসিদে সত্যতা ছিল,--আমরা দাসীকে ঝি বলি, 
কন্ত! বলি, অমুকের মা বলিয়া ডাকি, চাকরের নাম ধরিয়। ডাকি, কিন্ত কখন বেয়ার, 

খানসাম!, নওকর, বান্দ| প্রভৃতি বলি নাই। আহার ব্যবহারে কখন তাহাদের দাসত্ব 
অনুভব করাই দাই, এ রকম ছেটকে বড় করার ভাব আর কোন সভ্যতায় নাই। 

আলালের ঘরের ছলালের ভাষ। আমাদের টে'কের জিনিস, টে'কেই টাঁঞ্চা, আর টাকাই 
চাদ, টেকটাদ আমাদের ভাষার যেটুকুর দাম আছে, তাহাই দিয়! গিয়াছেন। আমরা সাধু 
ভাষা শিখাইতে গিয়া আদর করিয়া ছেলেদের মাথা থাইতেছি। পিয়ারীঠাদ যে আদর্শভাষ! 
গড়িব বলিয়া তাল ঠুকিয়৷ একট! কিছু করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা নছে। তিনি বৈঠকী ভাষায় 

একটা গল্প বলিয়াছেন মাত্র এবং সে ভাষা বড় কাজে লাগিবে, ইহাই তিনি বুঝিতেন। 

পিয়ারীঠাদ সন্বন্ধে এত কথ! বল! হইয়াছে যে, আমার আর নৃতন বলিবার কিছু নাই। এরকম 

স্বৃতি-স্মরবীয় ব্যক্তির কীর্তিকখা, র।জকৃষ্বাবুর ন্যার গর্ের মত বলিতে পারিলেই ভাল হয়। 
লোকটার প্রতি শ্রদ্ধ! বাড়ান হয়। আজ নূতন ধরণের অস্ুষ্ঠান করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য 

হইলেন। 

অতঃপর মতাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়। সভাভঙ্গ হয়। 

শ্রীম্বণালকান্তি ঘোষ প্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক। সঙাঁপতি। 



[ ১] 

শ্রীযুক্ত রামেক্জরন্থন্দর ব্রিবেদী-প্রণীত গ্রস্থাবলী 
১। জিজ্ঞাসা 

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ । তুচী-_হুখ ন! হূঃখ, সতা, জগতের 

অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ব, স্থষ্টি, অতিপ্রাক্কত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক ন। 
ছুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতন্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত 
ক্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, নীদিগা-দি মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পৃজ! 

মুল্য ২৬ ছুই টাক! মাত্র । 

২। কর্ম-কথ! 
-__মুক্তির পথ-_বৈরাগ্য-_জীবন ও ধর্ম__স্বার্থ ও পতার্থ-_ ধর্ম-গ্রবৃত্তি-__আচার-- 

ধর্মের প্রমাণ__ধর্দের অনুষ্ঠান-_প্রককৃতি-পুজ1-_ধর্মের জয় _-যক্ত | মুল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র। 
চি 

৩। চরিত-কথ! 
তুচী-_ঈশ্বরচন্ বিদ্তাসাগর-- বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাধ্যায়--মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর--. 

অধ্যাপক হেল্ম্হোল্ত্জ_-আচার্ধ্য মক্ষমূলর--উমেশচন্দ্র বটব্যাল--রজনীকাস্ত গুপ্ত (প্রথম ও 
দ্বিতীয় প্রস্তাব )--বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর । মুলা ।%* দশ আনা মাত্র । 

উল্লিখিত তিনথানি গ্রন্থের গ্রকাশক-_শ্রীঅন্ুকুলচন্দ্র ঘোষ 
ংস্কৃত প্রেস ভিপজিটারী, ৩* কর্ণওয়ালিস্ স্্রীট, কলিকাতা । 

৪। প্ররুতি (দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
ত্্চী -সৌর জগতের উৎপত্তি--আকাশ-তরঙ্গ__পৃথিবীর বয়স-_জ্ঞানের সীষান!-- 

গ্রারুত স্ঙ্টি__প্রক্কতির মুর্তি-_-পরমাণু-_মৃত্যু-_ প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)-_ 
আর্্যজাতি, গ্রলয়। মুল্য ১২ এক টাকা মাহ্র। 

প্রকাশক--এস্ কে লাহিরঠী এপ এগ্ড কোং, ৫১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা । 

৫ । ইতরেয় ত্র ব্রাহ্মণ ( বঙ্গাঙ্ছবাদ ) 
টীক1 ও পরিশিষ্ট সমেত। সাধারণের পক্ষে--৩২, সদস্য পক্ষে-__২।, মুল্যের বিশেষ 

বিবরণ অন্তত্র দ্রষ্টব্য । 

প্রকাশক__বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ্। 

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ 
১ব্রাঙ্গণ্যধর্্ম ও [হন্দুসমাজের কতিপয় বিশি্ই ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীহীয় ধর্শের 

সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক “শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এস্ এ 
কর্তৃক সম্ধলিত হইয়াছে । শ্রীক্কষের গোপালত্ব সম্বপ্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাতা 
যতের সমালোচন! করিয়াছেন । মূল্য ১7* দেড় টাকা মাজ। 

প্রকাশক--গুরুদাস চট্োপাধ্যায় এ সন্স্ ২*১ কর্ণওয়ালিস্ স্টাট, কলিকাতা । 



প্রকৃত সুন্দর কে? 
এ প্রশ্নের উত্তরে এই পর্য্স্ত বলিতে পারি, 

ধিনি নিত্য কেশরঞ্জন ব্যবহারে জান 
করেন | আ্নান্তে মুখে যে মধুর সৌন্দর্য 
ফুটিয়া উঠে, তাহ! দর্পণ-বাক্ষাতেই প্রথম গ্রম1- 

৩. পিত হয়। রমণীর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী কে 1-- 
টিন (ফনি স্বীয় আগুল্ফ-লম্বিত কেশগুচ্ছ নিত্য 

২; কেশরঞ্রন-পরিসিক্ত করিয়া! বেণীরচন! করেন। 

+. ইহাতে যে কেবল বেশীর সৌন্দর্য বাড়ে, এব্ধপ 

নহে-_মুখের কমনীরতাও বৃদ্ধি পায়। “কেশ 

রঞ্জন” শুধু বিলাসভোগের উপকরণ নছে,-_ 
মন্তিঘ্ধের উষ্ণতা, মাথাধরা,। মাথাঘোর!, 

বিষগ্রতা, নি্াহীনতা দঃ দি উহা একমাত্র শক্তিসম্পন্ন কেশতৈল। 
এক শিশি ১২ এক টাকা, মণ্ডলা দ।/, পাঁচ আন1। তিন শিশি ২* ছুই টাক! চারি 

আন, মাণ্ডলাদি ।৩/* এগার আন1। ডজন ৯, নয় টাকা, মাণুলাদি ব্বতন্ত্র। 

কুচিকিৎসাই জীবনের মহাত্রান্তি। 
কুচিকিৎসাই জীবনের মহাত্রস্তি। যখন ইন্দ্রিয়-শন্তির গ্রথর বেগ দমন করিতে ন| পারিয়াঃ 

আপনি যৌবনের উচ্চ জ্খলতা-বশে দুশ্চিকিৎস্ত উপদংশ-বিষ মাপনার সুষ্থখদেহে সঞ্চারিত করেন, 

তখনই আপনার প্রথম ভ্রম ঘটে । তার পর যখন আপনি লজ্জাবশে রোগটী চাপিয়া রাখিবার 
চেষ্টা করেন, কিবা! বিরুদ্ধ-চিকিৎস। ঘার1! তাহার বুদ্ধির বেগ রুদ্ধ করিনার ঠেষ্ট। করেন, তখন 
আপনি দ্বিতীর শ্রমে পতিত হন। উপদ্বংশ রোগ অতি ভীষণ। অনিদ্দি চিকিৎসায় ইহ! 
কখনও আরাম হয়না । শরীরমধ্যস্থ বিষ উপযুক্ত গঁধধের সাহায্যে বিদুরিত করিতে হয়। 
বাজারের অনেক ওষধে পারদ-ঘটিত উপাদান থাকে । এরূপ ওুষধ ব্যবহার করা অতি বিপ- 
জনক। ইহাতে জাবার পারদ-বিষ শরীরে সঞ্জাত হইয়, স্ফোটক, সর্বাঙ্গে চাক চাক1 দাগ, 
কষ্টকর ক্ষত, শারীরিক দুর্বলতা, মুছজর, অনিদ্রা অক্ষুধা, মনের বিমর্ধভাব প্রভৃতি কষ্টকর 
উপপর্থ আনয়ন করে। যদ্দি প্রথম হইতেই উপদংশ রোগের একমাত্র প্ররতিকারক ওঁধধ 
পজমৃতবলী-কষায়” সেবন করিতে আরম্ভ করেন, তাহ! হইলে এই ভীষণ উপদংশের কবল 

হইতে অতি সহজে আত্মরক্ষ! করিতে পারেন। 
মূল্য প্রতি শিশি--১1* দেড় টাক]। ডাকমাগুলাদি--॥১/* এগাঁর আন1। 

ব্যবস্থ। 
মফঃম্বলের রোগিগণের অবস্থ! অর্ধ জান!র টিকিট সহ আন্ুপুর্ব্বিক লিখিয়। পাঠাইলে, 

ব্যবস্থা! পঠাইয়! থাকি। 
গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লেমাপ্রাণ্ত 
গন্দ্রনীথ সেনগুপ্ত কবিরাজের 

আয়ুরেবিদীয় ওষধালয়, 
১৮১ ও ১৯নং লোয়্ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 
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শ্রীযুক্ত যতীজ্দমোহন রায় প্রণীত 

ঢাকার ইতিহাস 
ভ্িভীন্স শব 

প্রকাশিত হুইয়াছে। 

ছাৰ্িশখানি মনোরম চিত্র- 
এবং 

৫২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 

প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান আগমনের পুর্ব 
পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের ইতিহান আধুনক বিজ্ঞান-সম্মত 
প্রণালীতে ও নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত হইয়াছে । 
“সমতট বঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম” ও “প্রাচীন বঙ্গের শাসন- 
তন্ত্র” এই ছুইটি অধ্যায় এই গ্রন্থের বিশেষত্ব । 

মূল্য-_ উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাধাই ২॥০ টাকা মাত্র । 
প্রথম খণ্ড অতি অপ্প সৎখ্যক মাত্র 

অবশিষ্ট আছে । 
মূল্য- উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩।* টাকা মাত্র | 

প্রাপ্তিস্থান_ 
'গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোধ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইভ্রেরী, 

ভট্টাচার্য্য এগ সন, অতুল লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতা ও 

ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় । 
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আআম্প্রখঞ্ম 

এঅশ্বগন্ধাএলিকমার” 
এই ওঁষধ প্রাচীন খধিগণের বনু প্রশংসিত; অশ্বগন্ধ! রসায়নের উপাদানসমুহ 

হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তত। ইহা স্ম্বাহ, অত্যন্ত তেজস্কর, 

বলবৃদ্ধিকর ও স্ফৃপ্ডিকর, সর্ববপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্ববল্য, 

স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মন্তকূর্ণন, কার্ষ্যে অমনোযোগিতা ও 

সর্বপ্রকার মানসিক বিকারে ইহ! সেবনে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। 

মূল্য-_ প্রতি বোতল ১০ দেড় টাকা। 

€চিরেতার এসেন্স” 

চিরেতার সার উতুকৃন্ট পিত্তনাশক। ইহা! সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহ্থাত 

হইতে পারে। কুইনাইন নেবনের পর কিছু দিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান 

করিলে কুইনাইনজনিত দোষ-সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহস! ম্যালেরিয়া 

আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা,সেবন করিলে ব্রণ ও কৃমি জীক্মাইতে পারে না, 
চক্ষু ও হস্ত-পদাদির জ্বালা, গ বমি বমি ও পিতাধিক্য শাস্তি হয়। 

মূল্য _-৪ আউন্দ শিশি ১২ টাক1।, 

“এলিকৃসার পেপেয়িন্” 

ধাহাদের পেপ্পিন্ ওয়াইন্ সেবনে আপন্তি আছে ও যে সকল হৃর্ববল রোগীর 
সহজে পরিপাক হয় না, তাহাদের জন্য পেপে ফলের নির্যযাস হইতে ইছা! প্রস্তুত 

হইয়াছে । অস্প, অজীর্ণ, পেটফাপা! ও অজীর্ণজনিত বুক কন্কনানি প্রভৃতি রোগে 

বিশেষ ফলদায়ক । অল্পবয়স্ক বালক ও দুর্বল রোগীর পক্ষে গ্রস্ত । 

মূল্য প্রতি শিশি ১২ টাক1। 

৮৫48৮055001 তাত 
5505575058515565155 

রি ড1124850 উ০। 
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ৃ দেশীয় শিল্পের চরমোতকর্ষ ! 

ওরিয়েপ্টাল সোপ ফ্যাকুরীর সাবান 

9815৮798$08৮1870দ55 2598 
50/88/5214, ০8150০974. গুণে, সৌরে 

ও 

স্থায়িত্তে 

অটো কহিন্থর ১ বাক্স তে খানা) ** ১॥ 

বকুল টি নর 8০/০ 

জেসমিন যেই) »০ ০তত0৮০ 
১, ৬ ্ ৪৬৩ 82৪ 

গোলাপ ৪৬৩ 7/৩ 

গোয়াবাগান, কলিকাতা । 
টেলিগ্রাম ১---«কৌন্তভ*, কলিকাত1। 

যরুৎ, ল্লীহা, ম্যালেরিয়। স্বরে ও প্লেগে 
13801158118 (991)0109 0910109 '1910199108 0 19801) 10091619 0£ 

1009, 1270০ 19 4৪, 99,010 , 
13801157811858 (0991001109 0011)11)6 1:9019609 07 2 ৪৪০1) 10০06619 ০£ 

100. 11709 19. ] 9801), 
13901181128 4809 8118000600৮ 1755978১ 1:018718) 11080567028, ৪6০, 

[১102 16, 1680). 
[38101581198 4৯209 [১1118 00: 01219119, 9৪2, 11010116029, ৪6০, 

৮১০০9 1০, ] 6৪01), 
13801811898 11010)0 1১1118 007 70916 1)6০01১19 & 10915০0013 109810.0 1 

[১109 388৪ 1.8 8৪, 9901), 
টির 1০০0 2০৭৪) 10: 11999:517)6 55260, 00109 4 ৪৪, 

6801). 
13901121199 11108 ০০0 01250056156 002 21106 02105 10100022600 ৪৮০, 
০7006 4 2৪. 20,010. 

2490 66 1১22 1907৮ ০18 01601975 8% 77608087088 ০? 1015 
পটে, এছ, 29, 29862378572 50708 ৪ 00. 3246. 

০ ০212, 18 8020025, 
পা0৯৯)০ 255988587-71099801 58015 5105 09081,7 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদগ্রস্থাবলীর মূল্য কমাইয়। 

সাধারণের ও মদস্যগণের জন্য 

অধিকাংশ স্থলে “অর্ধেক' ও “সিকি' করিয়া দেওয়া হইল। 
সাধারণপক্ষে সাধারণপক্ষে সমাপদ্ষে 

পূর্বধূল্য বর্তমান মূল্য বর্তমান মূল্য 

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধা| ও উত্তরকাণ্ড) ১৬ 1, 1, 

২। বিজয় পর্তিতের মহাভারত ১৭ ৪ 1৯৯ 

৩। ছুটিখানের মহাভারত ১২. ॥* ।* 
৪ রাসায়নিক পরিভাষা 1৮, ০ /১৯ 
€। কাশীপরিক্রামা ॥ 1%* ৩৩ 

৬। নরোতষের রাধিকার মানতঙ্গ 51, ৮৪ /5 
৭। কৃষ্ণরাম দতের রাধিকামগল 1, %/5 /৪ 

৮। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রঞ্পরি ক্রম ১২ ॥* / 

৯। শঙ্কর ও শাক্যমুনি গ৪ /5 ২১৪ 

১৪। তরের ব্রাহ্ম ৫. ৩২ ১1০ 
১৪। শতপথ-সবাঙ্গণ ( প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ৫1০ ২৬১ ১৮০ 
১২। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বন্থ ( সচিত্র) ০ ৮৯ /৬ 
১৩। পরলোকগত কালীগ্রক্ন বিদ্তাপাগর (সচিত্র) ।* রি //5 

১৪। বিষুমূর্তিপরিচ] ( সচিঅ ) 1/, ৩৭. /১০ 

১৫। বোধিসস্বাবদান'কল্পলতা ( ১ম ও ২য় খণ্ড) ২॥০ ১15 ॥%* 

১৬। বাঙ্গাল! ভাষ! | ব্যাকরণ ) ১৯ ৮ 14০ 
১৭ বাঙাল! ভাষা (২য় ভাগ) (১, ২, ৩খও)শবকোষ ৪15 ২5 ১৮৪ 

১৮। মহিলা-্রতক ৮০ রা ৯/৪ 

১৯। কন্ধিপূরাণ ১৯ 1৮, 1/, 

২৯ প্রাচীন গ্রীদে জাতীয় শিক্ষা ১ ॥ । 
সি 

পুস্তক পাইবার ঠিকাঁনা,-_২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড, 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলিকাত| | 
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মকরধ্বজ আরক 
দেশব্যাপী ম্যালেরিয়! জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর 

শ্লীহা এবং যরুৎ রোগের কুইনাইন বর্জিত অব্যর্থ 
মহৌষধ । ইহাতে যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং দাস্ত 
পরিক্ষার হয়। | 

ইহা আযুর্ষ্বেদীয় গাছ গাছর। এবং মকরধ্ব হইতে প্রস্তত-। 
তিন শ্শি মকরধ্বজ আরক মেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য । 

১ এক শিশির মূল্য ॥০ আট আন]। 
৩ তিন শিশির মুল; ১, এক টাঁকা চারি আঁন1। 

ঠিকানা 3 
ম্যানেজার মকরধবজ আরক কাধ্যালয় । 

২০বি, মথুর সেন গার্ডেন লেন, পোঃ বিন স্কোয়ার, কলিকাতা । 

সাহিত য-পরিষদ গ্রন্থাবলী 
2৮.৯। কবি হেমচন্দ্র (সচিত্র )--বঙ্গের স্থবিখ্যাত লেখক যুক্ত অক্ষয়চন্্র সরকার 

মহাশযনকৃত কবিবর হেনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাবোর সমালোচনা । প্রবীণ ও প্রাচীন 

সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গাল! সািত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাক্ক ৮৩, 

মূল্য ।৮* দশ আন1। 

€ ২২] বিষ্ভাপতির পদ্াবলী-_সম্পাদক যুক্ত নগেন্দ্রনাথ গু । এই গ্রন্থ যুক্ত 

সারদাচরণ মিজ্ম মহোদয়ের বায়ে ও নগেন্্র বাবুর সম্পাদকণ্ায় পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 

হইয়াছে। ইনার ৬৯ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্পর়, পাঠনির্ণয়, পদনির্বাচন, 
আলোচন! ইত্যাদি বিষয়ের বনু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতত্তিন রাধাকফ-বিষয়ক ৮৪০টি 

পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্জাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২৯টি পদ 
ইহাতে আছে। পত্রান্ক ৫৫২; মূলা ৫. পাঁচ টাক1। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩. ভিন টাকা। 

চি গৌরপদতরঙ্গি ী--সম্পাদক পণ্ডিত জগদ্দ্ধু ভত্র.--এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে 
শ্রীচৈতন্ত সব্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সম্কপিত হইয়াছে । এ সকল পদ বজের বিখ্যাত 
প্কর্তৃগণের রভিত । অনেক পদ নৃতন সঙ্গিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০. পৃষ্ঠাবাপী 
বৃহৎ ভূমিকায় এ সকল পদকর্তাদ্দের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এ ভূষগিকায় বৈষব-সাহিত্যের 
ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া বাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে । 
পত্রাঙ্ক ৫৬৮, যুল্য ২. ছুই টাকা, কিছু দিনেক্ জন্ভ সফলক্ষেই ১২ টাকা মূল্যে দেওয়া! হইবে। 



[৮] 
০. 81 বাঙ্গালা শবকোধ--(৪রধ খণ্ড )। ক্লায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচজা রান 
এমএ, বিভানিধির সম্কলিত। মূল্য--সদস্ত পক্ষে _8%* আনা সাধারণ পক্ষে--১ এক টাক1। 
€ ৫। মৃগলুক্ধ-সংবাদ-_ শ্রীযুক্ত মুন্পী আবছল করিম সম্পাদিত প্রাচীন বঙ্গভাষার 
অপূর্ব গ্রন্থ । মূল্য সাধারণপক্ষে ।* আনা, শাখ।-স ভার সদন্তপক্ষে ৩১০, পরিষদের সদন্ত পক্ষে 

৬* আন! । 
; ৬। বোধিসতাবদানকল্পলতা (৩য় খণ্ড)--প্রবুক্ত শরচন্্র দাস রায় বাহাহ্র, 
সি আই ই কর্তৃক অনুদিত। মুলা পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে ॥* আনা ও সাধারণের পক্ষে 

১২টাকা। এ ৪র্থ খণ্ড। মুলা_সদন্ত পক্ষে 1৮০, শাখা-সতার সদস্য পক্ষে 0, 
সাধারণ পক্ষে 7৮* আন।1। 

৫ %1 সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রম- হবর্গীয় কষ্চানন্দ ব্যাস-সংগৃহীত। ভারতীয় প্রাচীন 

সঙ্গীতশান্ত্রালোচন! ও নান! প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা স্থরের প্রাচীন গান-সংগ্রছ। 

আঁকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজী, ৭*৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫২ টাক1। 

০ ৮। প্রাচীন পুর্থির বিবরণ, ১ম ও ২য় ভাগ-শ্রবুক্ত মুদ্দী আবহুল করিম 
সঙ্কলিত। মূল্য সদস্যপক্ষে যথাক্রমে 1/* পাঁচ আন! ও ।* চারি আনা মাত্র। সাধারণ- 
পক্ষে 1৮০ আনা ও 1 আন! । 

«৯। সত্যনারায়ণের পুি--(প্কবিংল্লভ-গ্রণীত )- শ্রীযুক্ত মুন্দী আবচ্ল- 
করিম সম্পার্গিত । মুল্য--সদস্য পক্ষে ৮০, সাথা-সভার সদস্যপক্ষে ৮১০, সাধারণ পক্ষে ৩৭ । 

,৬০। স্বগ-লুঞ্ধ-ঘিজ রতিদেব-বিরচিত | শ্রীযুক্ত মুক্দী আবদুল কঝরিষ-সম্পাদদিত। 

সু সাস্য পক্ষে ৩*, শাখা-সতার সদস্য পক্ষে।*, সাধারণ পক্ষে ।/* আনা 
__৬৯। জেযাতিষ-দর্পণ_ প্র এম্ সি কলেজের অধ্যক্ষ __ শ্রীযুক্ত অপূর্ববচন্্র দত 
বিএ প্রন্নীত। ইহাতে জ্যোতিষের কঠিন বিষয় সকল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পিখিত হুইয়াছে। 

মুল্য-_সদস্ত পক্ষে ১২, সাধারণ পক্ষে ১৯ আঁন!। | 

সাসিই। হুর্গামঙ্গল_ শ্রযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। যুলা-সদস্ত পক্ষে 1০, 

শাখা-সভার সদন্ত পক্ষে 1৮০, সাধারণ পক্ষে ১২ টাক1। 

রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য 
এই গ্রস্থখানি ভারত-শাস্ত্র-পীটকাস্তর্গত এবং লালগোলার রাজা বাছাহুরের সাহায্যে 

. শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হর্গীচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ কর্তৃক অনুমিত ও সম্পাদিত হুইর়া প্রকাশিত 
হুইয়াছে। এই গ্রন্থে বরন্ধনত্রের চতুঃস্থত্রী মন্ত্র সঙ্গিবি্ হুইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ সুত্রে 
নীচে সুত্ধের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত 
চীকার ভাব্যানুষারী হুত্রার্থ বিবুত করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষোর অর্থগুলি জটিল বোধ 
হওয়াতে শ্রুত- গ্রকাশিকা' নামক প্রাচীন গ্রন্থের সাহাব্য গ্রহণ কর! হইয়াছে। টীকা ও 
অনুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে ইতিপূর্বে এ ভাষ্য বাহির হয় নাই। এ সন্বদ্ধে চিঠি-পত্রাদি নিয়লিখিত 
ঠিকানায় সম্পাদক্গের নাষে পাঠাইবেন। 

সুঙ্য--১ন খওড ২০০ ২র খও ৩/০, ৩য় থণ্ড ৩৬ ৪র্ঘথ খণ্ড ২৪ টাকা। 
; শ্রীযুক্ত হুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্ঘ 

ভাগবত চতম্পাঠী, ভবানীপুর । 
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বঙ্গসসাহিত্যের চিন্তাশীল লেখক 
শিক্ষা-বিজ্ঞান-প্রণেত। অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্ এ 

প্রণীত বাঙ্গালা-গ্রস্থাবলী 

১। শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা-_মূল্য '* আনা । 

২ | ভাষা-শিক্ষা-_সূল্য দ* আনা। 
৩। সংস্কৃত-শিক্ষা-_( চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ, ২য় সংস্করণ ) মুল্য ৩ টাক|। 

৪1 ইংরাজী-শিক্ষা--( তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, ২য় সংস্করণ ) সৃল্য ২২ টাক]। 

৫1 প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা-_মূল্য ১২ টাকা। 

৬। শিক্ষা-সমালোচন1-(২র সংস্করণ ) মূল্য ॥* আন]1। 

৭ | এঁতিহাসিক-প্রবন্ধ-( ২য় সংস্করণ ) মূল্য ॥* আন! । 

৮। সাথনা--( ৩য় সংস্করণ ) মূলা দ* আনা । 

৯। নিগ্রোজাতির কর্্মাবীর-_মূলা ১১ টাক।। 
১৬। বর্তমান জগৎ--€ অপুর্ব ও অভিনব সচিত্র ভ্রষণ-কাঁকিনী, স্বৃহৎ ছু 

খণ্ডে গ্রন্থ সমাগত হইবে; উপস্থিত তিনখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে) 

১ম খণ্ড--মিশরের পথে ও কবরের দেশে ( মিশর ) দিন পনেয়। মুল্য ১)* ছেড় টাক1। 
২র খণ্ড--ইংরাজের জন্মতৃমি । মূল্য ২।* আড়াই টাক1। 

৩য় খণ্ড--বিংশ শঙাবীর কুরুক্ষেত। (বর্তমান মহাযুদ্ধের অপূর্ব চিত্র) মূল্য 7%* আন]। 

( যন্ুষ্ছ ) 

বর্তমান জগৎ 
5র্থ খণ্ড-ইয়াক্ষিস্থান ব অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ। 

৫ম খণ্ড নব্য এসিয়ার শিক্ষার বা জাপান। 
৬ খণ্ড-_প্রাচাতৃঙ্গির প্রথম স্বরাজ ব! চীনের সাধারণ তস্তর। 

স্বদেশী-আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি 
( ফ্রেডারিক লিষ্টের ধন-বিজ্ঞান গ্রন্থের অন্ুবাগ ) 

প্রাপ্তিস্থান-_গৃহস্ছ পাবলিসিং হাউস 
২৪নং চিরে রোড, 'ইটালী, কলিকাতা 

উভেষ্টম্ লাইব্রেরী 
৬৭নং কলেজ:দ্রীট, কলিকাতা । 



চন্জিডেকম্ ভভস্ফল্ 
“্উপাসনা*--সম্পাদ্দক 

অধ্যাপক জ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ প্রণীত 
মুল্য ৮৯০ আনা * 

এই গ্রন্থে বাঙ্গালীর দারিদ্র্য বিশেষভাবে চিত্রিত হইয়াছে । গ্রন্থকার ধন-বিজঞানে বিশেষজ্ঞ। 
তাঁগার লিখিত প্রবন্ধাবলী বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন শক্তি আনিয়াছে। “দরিজ্রের ক্রন্দন” 
পাঠ করিলে, বাঙ্গালীর দারিদ্র্য নিবারণের উপায় সহজেই বুঝিতে পারিবেন । 
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“মর্দ্মবা ণী”তে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এয্ এ, বি এল..: তাহার যুক্তিপূর্ণ 
বচনগুলি পাঠ করিয়া! যপ্তপি আমাদের অসাড় প্রাণে একটু চেতনা আঁ্টিস_যন্তপি আমরা 
তাহার ন্তার ভারতের শাশ্বত ভিখারীর চিরন্তন ক্রন্দনে সহান্থভূতি দেখাইতে পারি, তাহা 
হইলে ক্রন্দনের স্থলে আবার হাসি দেখিতে পাইব। * * * * রাধাকমল বাবুর তাজা 
প্রাণ আছে, দরিদ্রের ক্রন্দন তাহার মর্খস্থলে পৌছিয়াছে, সে ক্রন্দন তিনি হৃদয়ের পরতে 
পরতে অন্ুভব করিয়াছেন, ব্যথীর সন্থিত তিনি কীদিয়াছেন এবং তাহাদের ক্রন্গনের লাঘব 
করিবার জন্ত তিনি বন্ধপরিকর। * * ক গে ঞ 

তিনি স্বাধীনভাবে জেলায় জেলায় ঘুরিয় যে তথ্য-সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারই উপর ভিত্তি 
স্বাপিত করিয়া গবেষণা! করিয়াছেন । * * ৬ 

এই ্থৃচিস্তিত সময়োপযোগী পুস্ত কথানি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। এই নিরগ্ 
বাজালী জাতির অরসংস্থানের জন্থ গ্রন্থকার যে গভীর চিন্তা করিয়া পদ্থাগুলি নির্ধারণ করিয়া 
দিয়াছেন, তাহার জন্ত তাহাকে শতসহত্র ধন্তবাদ দিতেছি । 

“ভারতী”- এ বিষয় লইয়া বহুদিন তিনি আলোচনা! করিয়াছেন-- প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও 
তিনি দাবী রাখেন। রীতিমত হিসাব ধরিয়! তিনি এ দেশের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের জের 
কাটিয়াছেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছুরবস্থার কারণ-নির্ধারণ করিয়া! তাহ! নিরাকরণের উপায়ও 
নির্দেশ করিয়াছেন। « «* * * তাহার যুক্তি সুদৃঢ়, ইঙ্গিত সুনিপুণ ; গ্রন্থখানির 
আগাগোড়া কাজের কথায় পরিপূর্ণ) কোথাও বাজে উচ্ছাস নাই। 

.. প্রাপ্তিস্থান 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্দ .. স্ট,ডেপ্টস্ লাইত্রেরী 
২*১৭ং কর্ণগয়ালিস্ ইট, কলিকাতা । ও  ৬"নং কলেজ স্রীট, কলিকাত!। 



জী গুলী -সস্ক রত 
প্রথম খণ্ড 
(১ম ও ২য় শ খা) 

শ্বীসতীশচক্দ্র রায় এম্, এ-সম্পাদিত 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

_ পদকল্পতরুর পাঁচখানা ও পদরসলার, পদরত্বাকর প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত 

কয়েকখানা পদাবলীর প্রাচীন পুথি মিলাইয়া পদের নিম্ষে প্রয়োজনীয় 

পাঠ-বিচার সহ সমস্ত পাঠাস্তর ও দুরূহ বাক্যাবলীর বিস্তৃত টীকা দেওয়া 

হইয়াছে। পরিশিষ্টে বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, গোবিন্দদাঁস প্রভৃতি স্থপ্রসিদ্ধ 

পদ-কর্তাদিগের অনেক অজ্ঞাঁত-পুর্বব পদ ও নবাবিষ্কৃত প্রায় ত্রিশ জন 

পদ-কর্তার পদাবলী, বুযুৎপত্তি ও প্রয়োগনহ পদাবলি-শব্দ-কোষ, পদাবলি 

ও পদকর্তৃগণের সূচী ও বিস্তৃত ভূমি কা প্রকাশিত হইবে । এই সংস্করণ- 

টিকে পঙ্গাবলির বিশ্বকোষ বল! যাইতে পারে, কেন না, ইহার মৃল গ্রন্থে 
সার্ঘশতাধিক বৈষ্ণব কবির তিন সহজ্রের অধিক উৎকৃষ্ট পদাবলি 
ও পরিশিষ্টে প্রায় এক সহ্র পদ্দাবলি প্রকাশিত হইবে। বৃহৎ 

আকারের ৪*৮ পৃষ্ঠায় এপ্টিক কাগজে পাইকা ও স্মলপাইকা অক্ষরে 

মুদ্রিত ১ম খণ্ডের মুল্য আশাতীত শ্বলভ করা হইয়াছে । 

মূল্য--সাধারণ পক্ষে ১০. 
সর্ঘত পক্ষে ১. 

[ শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১ 

ুণ্তক পাইবার ঠিকানা৮_ মা 
1 ভা, উর | পি ৭ কু ২৪৩1১ আপার পাকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অন্দির, 



5 চণ্তীদাসের পদাবলী 
“বীরভূমবাসি*-সম্পাদক রীযুক্ত নীলরতন মুখো- 

পাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়া- 
ছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহীতে 
বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সঙ্নিবিষট .করিয়াছেন। 
চণ্তীদাসের এত কুতন পদ ইতঃপুর্ধে প্রকাশিত আর 

কোন সংগ্রহে নাই। বিষ্তাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু 
চণ্ডীদাস খাঁটী বাঙ্গীলী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য- 

পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ব-্ঞ্চিত কবি 
চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত 

ইইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধূর্য্য-রমলোলুপ ভক্ত 

জন পরিষদের প্রকাশিত সহআধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ 
বিষ্ভাপতির পদাবলী. পাইয়। যেমন তৃপ্ত ও রুতার্থ 

হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও 
তত্ত্রপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মৃল্য-সদন্য পক্ষে ২২, 
শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২।০ লাধারণ পক্ষে_-৩২। 
পক! পাইবার ঠিকানা,--২৪৩।১ নং অপার লারকুলার রোড, 

 ীযনলাহিত্যপপমিহৎমন্থিয়। কলিকাতা |: 
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রুষ্ণকীর্তনের লিপিকাল-নিরণর* 

অনুসন্ধিৎম্থগণের উৎন্ুক্যাতিশয্য এবং “কৃষ্ণকীর্তনএ বাঙ্গালা বর্ণমালার অল্প কয়েকটি 
অক্ষরের পরিবৃ্তি-অনুক্রমে পূর্ণতা লাভ লক্ষ্য করিয়া! এই ক্ষুদ্র গ্রবন্ধের অবতারণ!। 

“কুষকীর্ভন” চণ্তীদাস-বিরচিত একথানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ। বিগত ১৩১৬ সালের শীত- 
খডুতে আমর! পুথিখানির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সনে পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে উ্না 
প্রদর্শিত হয়। পুধিখানি খণ্ডিত, শেষ অংশ পাওয়! ধায় নাই। কাজেই উহার বয়স 
কত, নিশ্চয় করিয়া! বলা ছুরহ। তবে ষে কেহ দেখিয়াছেন, তাহাকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিতে হইয়াছে, পুথি মুপ্রাচীন। বাহার ২।১* খানি হস্তলিখিত পুথি লইয়! নাড়াচাড়া 
করিয়াছেন, অথবা ধাহারা ভারতীয় গ্রাচীন লেখতত্বের সহিত পরিচয় মাত্র রাখেন, তীহারা 
সকলেই পুথির লেখা সার্দ তিন শত বর্ষেরও পূর্বের অন্ধুমান করেন। কেহ কেহ এমনও প্রশ্ন 
করেন, উহ! কি চণ্ডীদাসের হস্তাক্ষর? যাহা হউক, এক্ষণে আমর! লেখতত্বের সাহায্যে 
আলোচ্য পুথিধানির লিপিকাল নিরূপণে প্রয়াস পাইব এবং তাহাই সমীচীন। 

ঘৃষ্টীয় ১২শ শতাব্ধীর পূর্বেই বাঙ্গালা বর্ণমাল! প্রায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখিতে 

পাই। অবশ্ত গঠনকার্ধ্য যে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়! চলিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

কেবল ছই চারিটি অক্ষরের বর্ধমান আকার পাইতে আরও তিন শত বর্ষ অতীত হ্ইয়া- 

ছিল; অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্ীর অস্তে আধুনিক বর্ণমালা! সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে। 
বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে১ আধুনিক বর্ণমালার কৈশোরাবস্থা বল! চলে। 

আলোচনার সুবিধার্থে নিয়ে উদ্ধার অক্ষরমালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রদত্ত হইল। 

ই--ইকারে বৃত্তদ্ধয় মিলিত। 

উ-_উকারের উদ্ধ'ভাগ কিঞ্িৎ বক্র। 
ক--ক'তে সুক্ঘ কোণের অভাব। 

গ--গকারের মাত্রা ও দক্ষিণের সরলরেখা মিলিত হইয়া এক সমকোণের ছাট 

করিয়াছে। 
চ--৮'র আকুতি নাগরী এবং অধোদেশে শুস্তগর্ভ ত্রিভুজটি বামভাগে। 
ভী--জ কতকটা ইংরাজি ৫এর মত। 
ড--ড উকারের অন্ধরূপ। 

প--প মাত্রাহীন, গঠন অসম্পূর্ণ । 

+ ঘল্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৯শ, ৫ম সাসিক অধিবেশনে পঠিত। 

১:2,0185019 100108) ৬০1. 1, ০, 2০, 

১ 



১৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্জিকা [ ও সংখ্যা 

দ--দ'র পৃষ্ঠদেশ ককুদাকার, গঠন অসম্পূর্ণ। 
ঘ--ধর ত্বন্ধে বাড়িটি নাই। 
ন-_ নর পুটুলিটিকে মাত্রার সমান্তরাল একটি রেখ! লম্বের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। 
পা--প'র গঠন অসম্পূর্ণ। 

ল--ল কতকটা আধুনিক দেবনাগর ত+র সদৃশ । 

₹-_হ'র গঠনক্রিয়া এখনও শেষ হয় নাই। উহার বামোর্ধভাগে একটি গ্রন্থি এবং 

মাত্রার অভাব। 

নিম্বলিখিত অক্ষর কয়টি অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট ৷ 
অ--অ'র কাঁকপদচিহ্ন অংশটিকে একটি বক্ররেখ মাত্রার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে । 

ও--ওকারের গঠন সম্পূর্ণ । 

খ-_খ প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অধোদেশে একটা সুক্ষ কোণের অভাব। 

ঘ; ছ-_-ঘ ও ছ*র গঠন প্রায় সম্পূর্ণ । 

ঝা-ব”র বামোর্ধাংশ মুছিয়। ফেলিলেই উহার আধুনিক আকার পাওয়া! যায়। 
এ৪--ঞ”র গঠনও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়৷ আসিয়াছে। 
ঢ-_ঢ কষ্কদ্বারিক! মন্দিরের খোদিত লিপির অনুরূপ । 

ত, থ--ত, ধর আকার অনেকটা সম্পূর্ণ। 

ফ--ফ প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্বে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । * 
ভ--ভও প্রায় সম্পূর্ণ। 

য-_ব'র অধোদেশে কেবল একটি সুক্ষ কোণের অভাব। 
ব--বতে একটি অর্দবৃত্তাকার রেখ! লম্বের সহিত সংযুক্ত । 
শ-_শ'র বামাঙ্গ অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে; ছুইটি গ্রন্থির অভাব ও একটি 

খাজ অধিক। 

য--ব₹'র আকারও প্রার সম্পূর্ণ কেবল অধোদেশে একটি হুক্ম কোণের অভাব। 
স- দেওপাড়া প্রশত্তিতে স”র চরম পরিণতি । 

অতঃপর “কৃষ্ণকীর্ভন”এর এক একটি অক্ষর লইয়! প্রাচীন তাত্্শাসন ও প্রশস্তির 
অক্ষরের সহিত তুলন। করিয়। আমাদের বক্তব্য সুম্পষ্ট করিবার চেষ্টা! করিব। 

অ- অকারের ছইটি রূপ পাওয়া যায়। একটি আধুনিক রূপ,১ অপরটি বিনায়ক- 
পালের লিপির অন্রূপ) তুল'-_-“অনেক”, ক্ৃষণকীর্ভন, পত্র ১৭৬, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ৬) 
'অন্ুমতী” ২০৪।২।৫ ) *অসম্মতী” ২০৫।২।১। 

১ আধুনিক রূপের জন্ত কৃফকীর্তভন হইতে উদ্ধান্ম করিয়া! দেখান নিপ্রয়োজন। 
২ 130192 4১90100915, ৬০1 গো, 0. 140. 



নন ১৬২২] কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল-নি্ণয় ১৬৩ 

ই-_তর্পণদীঘির তাত্ত্শীসনে১ ইকারের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ দৃষ্ট হয়) তুল"-_-“ইৰ” 
পং ১৩ এবং “ইহ” পংক্তি ৫৫ | 

কেন্বিজন্থ হস্তলিখিত পুথি ও দেওপাড়ার প্রশত্তিতে উহার মধ্যবর্তী রূপ দেখা যায়। 
বোধগন্ান্থ অশোকচল্লের খোদিতলিপিতেং ইকারের ঈষৎ অপুষ্ট আধুনিক রূপ প্রথম 

প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

উ--কমৌলি শাসনেও উকারের প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। 
তর্পণদীঘির তাত্রশাসন ও কেছ্বিস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উকারের মধ্যবর্তী রূপ । 
শাস্তিদেব্ৃত “বোধিচর্ধ্যাবতার'এর হস্তলিখিত পুধিতে উকারের আধুনিক কূপ সর্বঘ- 

প্রথম দেখ! বায়। পুথির উপকরণ তালপত্র। লিপিকাল বিক্রম-সংবৎ ১৪৯২ (খু অ” ১৪৩৫)। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত। 

কিন্ত “কৃ্ণকীর্তন'এ সর্বই শিখাহীন প্রাচীন রূপই পরিদৃষ্ই হয়) তুল"-__“উল্লাসিত 
১৭৬২২) “উপাএ/ ১৭৬২৬.) এটি অনেকট! গুজরাটের চালুক্যবংশীয় প্রথম ভীমদেবের 
( রাধানপুরের ) তাত্রশাসনের* অক্ষরানুরূপ। 

ক--ক'র ছিবধ রূপ। এক তর্পণদীঘির তাত্রশামনের অক্ষরান্তরূপ, তুল"-__“করিল' 
৯৯১৫ ) “করে ৯৯১৬) ইহার সছিত দেওপাড়! প্রশস্তির কর কতকটা সাদৃস্ত 
আছে। অপর আধুনিক ব্ূপ ব৷ আধুনিক রূপেরই পুর্ববাবস্থা। আকুতি -ঢ- এইকপ, তুল'-- 
“কাহ্চাঞ্চে” ৯৯১৫ ধবকল” ৯৯১৬ । তু 

গ-ন্সনেকট। দেওপাড়। প্রশস্তির অক্ষরান্ুরূপ। 

ঘ--উদয় বন্থার লিপির অক্ষরান্থরূপ। 
৮--দেওপাড়! প্রশত্তি, মান্দা খোদিতলিপি, কমৌলি তাত্রশাগন, তর্রনদীধিশাসন, 

দিনাজপুরের স্তস্তলিপিং প্রভৃতিতে আমরা ৮/র গ্রাগীন রূপ দেখিতে পাই। 
ঢাকার খোদিতলিপি, বোধগয়ান্ছ অশোকচল্লের খোদিতলিপি, গয়ান্থ গদাধর-মন্দিরের 

উৎকীর্ণ লিপিতে* চ+র মধ্যবর্তী রূপগুলি পাওয়া হায়। 
কেন্ধিজন্থ পুধিতে উহার আকারগত কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। 
'বোধিচর্যযাবভার*ঞ তৎপরবর্তী রূপ পাওয়া যায়। 
২১০ টিউটর টিসি 

১1০08409106 039 4১31810 500450) 06 9397891, ৬০1. 301৬) 090 1, 0, 153 ভি, 1 ৬০, 
40105 0 6, 

২ বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা, ১৭ ভাগ । 
৪ ৩. (০ 1৮ ৮০0 [15 0১ 35০, 

৪ 75 1 ৬০, ৬1, 19, 242, 
৫ ]. ৫০ 2, 4৯ 8, 035 বৈতদ 83165, ৬০1, 1) 7. 619. 
ও.:1150 45 55 34 ৬০. ৬) 718, 
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'কৃষ্ণকীর্তন পুধিতে তাহারও পরবর্তী রূপ (পাই, তুল*--“চাছে+, “চারি” ও “চমকিত' 

১৭৭২১) প্রাচীন ও মধ্যবর্তী রূপও বিরল নছে। প্রাচীন রূপের ছৃষ্টান্ত, “বাচিআ' ৯৩১1২, 

“চিক” ৯৪।১।৩ ) মধ্যবর্তী রূপের “চিস্তিআ” ৯৫1১১, “উচিত” ১৯০1২১। 
চকারের চরম পরিণতি সুসলমান-বিজয়ের অনেক পরে সংঘটিত হয় অর্থাৎ ধৃীয় পঞ্চদশ 

শতাব্দীর অন্তভাগে বল বাইতে পারে। 
ছু-_ছকার অনেকট! পরমার মহাকুমার উদয়বন্থার লিপির১ অক্ষরান্ুরূপ। আর এই 

রূপের ছ'রই ব্যবহার “কৃষ্ণকীর্তন'এ অধিক, তুল" ৭মছাই, ১*১/২৩, “ছাড়ায়িল+ 
১০১1২।৬ ১ ৮৫৫ শকের নুবর্ণবর্ষের লিপির অক্ষরানুরূপ ছ কয়েক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে 

দেখা যায়, তুল--“কিছ' ১৭৬।২।৭, “পুছিঞ্1” ২৯৪।২।৩; ছ*র আধুনিক রূপ ৬৬২১। 
জ-্দ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত বোধগয়্ার শিলালিপির অক্ষরান্থরূপ। 

ট-_ট অনেকটা সূলরাজ্ের লিপির অক্ষরান্ুরূপ, কেবল মাথার আকৃড়িটি বেশী। অন্ত 
প্রকার ট, তুল* “কপাট”, “বাট” ২৯৫।১।২। 

ড--ড অনেকট৷ চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় তীমদেবের লিপির, অক্ষরান্রূপ, তুল'--“ডালত' 
১৭৬২২; অধিকাংশ স্থলেই ডর আধুনিক রূপ। 

ট--ঢ ৪৩৫ সম্বতের নেপাল-লিপির সহিত সাদৃশ্ত আছে। 
ণ--পকারের প্রাচীন, মধ্যবন্তী ও আধুনিক ত্রিবিধ রূপই 'কঞ্ণকীর্ভন'এ পাওয়। বায়। 

প'র প্রাচীন রূপ আধুনিক ল) তুল'-নুণী' ১৭৬২১, “প্রাণ ১৭৬২২ মধ্যবন্তী রূপ 
( পেটকাট। ) তুল'--“পরাণে' ৯২১৩, “সথিগণ” ৯২২৪ ) আধুনিক রূপে কেবল শিখার 

অভাব। 
ত--ত বোধগয়া্থ শিলালিপির অক্ষরান্ুরূপ। 

থ-_থ অনেকট! দেওপাড়া-প্রশস্তির অক্ষরানুরূপ। 

দ্ব-_দকারের মধ্যবর্তী রূপের নিদর্শন বর্তমান । 

ধ-_ধ'র প্রাচীন রূপ, তুল”_-ধর' ১৭৬২৭, “মধুকর' ২৯৪।১1৭। 

পৃ--প?র ত্রিবিধ আকার পাওয়। যায় । যথ।,_ চস 
য--ধ'তে প্রাচীন নিদর্শন আছে। 

র-_মান্দ। খোদিতলিপিতে র'র প্রাচীন রূপ। কমৌলি ও তর্পণদীতিয় শাসন, ঢাকাস্থ 
লক্মণসেনের খোদি তলিপি, বোধগয়ান্থ অশেরকচল্লের খোদিতলিপিতে আধুনিক ত্রিভুজাকার 

রূপ। কেছিজস্থ হন্তলিখিত পুথিতে বিন্ুহীন আধুনিক রূপ। 

১.1. 4,৮০1. ১৮1, 7৮254. 
২ 527081) 01265) 2, 4 ৮০ 501, 0,249, 
৩ 10501019693, 1, 4, ৮০1, ৮1, 0, 197. 
৪ 1801 019658১24৯১ ০০ ৬] 0,294 



ঈন ১৩২২] কুষ্ণকীর্ডনের লিপিকাল-নির্ণয় ১৬? 

'কৃষ্ণকীর্তভন'এ অসমীয়! রর সম্বশ ব'র পেটকাট! রূপ । ইহাই আধুনিক র'র অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী রূপ । | 

ল-_মান্না খোদিতলিপিতে ল'র প্রাচীন ও আধুনিক ছ্বিবিধ রূপই পাওয়া যাঁয়। 
কমৌলি শাসনে ল'র ১২শ শতাবীর রূপ। উহা কতকটা নাগরী তকারের ভ্তায়। 

ঢাকার থোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের লিপি এবং গয়াস্থ গদাধর-মন্দিরের খোদিত 

লিপির সহিত কতকট! সাদৃশ্ত আছে। 

কেন্ছিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উহার আধুর্নিক রূপ। প্রাচীনের1 'এখনও এরূপ ল/র 
ব্যবহার করেন। বেশীর ভাগ উহ্নার নিম্নে একটি বিন্দু থাকে । 

“কৃষ্ণকীর্তন'এ ল'র ছুইরূপ আকারই পাওয়া! যায়। এক ণকারের অনুরূপ ; আর 

এইটির ব্যবহারই অধিক। অপর আধুনিক রূপ, ১৭৬।২।১১২,৩১৪ ) ২৯৪1২।৭। 

শ--কষৌলি ও তর্পণদীঘির শাসনে শ*র প্রাচীন রূপ। 

কেম্িংজস্থ হস্তলিখিত পুধিতে উহার নথ্যবর্তী রূপ। 
“কুষ্ণকীর্ভন'এ উহার চরম পরিণতি প্রথম পরিলক্ষিত হয়। 

হু--কমৌলি ও তর্পণদীধি শাসনে হর প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। 

মধ্যবর্তী রূপ যথাক্রমে দেওপাড়। প্রশস্তি, মান্দা! খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের 

লিপি, গদাধর মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি এবং কেছি,জস্থ হস্তলিখিত পুধিতে। 

পরবর্তী রূপ বোধিচর্ধ্যাবতার পুথিতে দেখিতে পাই । তখন হর গঠন সম্পূর্ণ 

হয় নাই। 

ইহার অনতিকাল পরেই হর চরম পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকিবে এবং সেই পূর্ণাবয়ব 
হু আমর! প্রথম “কৃষ্ণকীর্তভন'এ দেখি। 

খ-ফলার ন্তায় উকারের চিহ্নও পুথির প্রাচীনত্বের অন্ততম নিদর্শন । 

সংখ্যাবাচক তিন, পাঁচ ও আটে প্রাচীন রূপ বিস্কমান। 

নীচের তালিকায় দেখা যায়, 'কৃষ্ণকীর্তনএ এক একটি যুক্তাক্ষর ছুই বা ততোধিক 
অক্ষরের পারবর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাও পুথির প্রাচীনত্বের পরিচাননক। 

অক্ষর-সাদৃশ্য 

ঈ, কু, গ্গ, দ, ত, ছ। দ্ধ প্রায় একরূপ। 
উ,ড,ড় এককবপ। 

ও, ভূ, স্ব একরূপ। 

এ, কহ | অনেকটা! একরূপ। 
খ, সু অনেকট। একরূপ। 
ক অনেকট! এবন্প। 
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ক্র, হ একরপ। 

চ,$ | একরূপ। 

প, ল একরপ। 

স্বছু, দ্ধ, ম্ব অনেকট একরূপ। 

স্ব, হ, একরূপ। 

দত প্রায় একরপ ১৯৮২২৯১।১ 

নন একরূপ। 

মুস্ব,যু) সু প্রায় একরপ। 

ষ,য় একরূপ। 

সু, সু, স্ম প্রায় একরূপ। 

১৪৩৫ খৃষ্টাবে লিখিত “বোধিচর্ধ্যাবতার'এর পুধিতে আমর! চকারের মধ্যবর্তী রূপ, 
ণকারের প্রাচীন রূপ, লকার ও হকারের মধ্যবর্তী রূপ দেখিতে পাই। “ক্কষ্চকীর্তনঃএ 
চ ওপ'র প্রাচীন, মধ্যবন্তী এবং আধুনিক এই ব্রিবিধ রূপ, ল'র মধ্যবর্তী ও আধুনিক 
রূপ এবং হ'র আধুনিক রূপ দেখিয়া, প্রথমোন্লিখিত পুথি লিখিত হুইবার অব্যবহিত পরে 
'কুষকীর্তন' লিখিত হুইয়া থাকিবে, এরূপ অন্ধুমান অসঙ্গত নহে । ছুইথানি পুথির 

লিপিকালের ব্যবধান ২৫।০* বর্ষের অধিক মনে হয়না। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ 
করিয়াছি, খৃষ্টায় ১৫শ শতাবীর শেষভাগে আধুনিক বাঙ্গালা বর্ণমালার গঠন সম্পূর্ণ 
হন্ধ। আলোচ্য পুধিতে উ, জ, ঢওধা'র প্রাচীন ও মধ্যবর্তা রূপ, ঈী, ঘ, ছ, ট, খ, 

রও ল'র মধ্যবর্তী ও আধুনিক রূপ, অ, ক ও ড'র প্রাচীন ও আধুনিক রূপ এবং ত,শ, হু 
প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষরের আধুনিক রূপের যুগপৎ সমাবেশ দেখিয়| উহার লিখন ১৫শ 
শতান্বীর অস্তে বা তগ্লিকটবর্তী সময়ে সম্পাদিত হয়, নিঃনংশয়ে এরপ নির্ধারিত হইতে 

পারে। বর্তমানে চণ্ডীদাসের কাল ১৪শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৫শ শতাবীর মধ্যভাগ 

পর্যযস্ত ধরা হয়। তাহ! হইলে 'কৃষ্ণকার্তনএর এই পুথিধানি কবির ন্বহস্ত-লিখিত 

না|! হইলেও উহ তাহার জী(বতকালে লিপিবদ্ধ হয়, এরূপ বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই 

এবং এই পুধিখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম বাঙ্গালা গ্রন্থ বলিয়াও গৃহীত হইতে পায়ে । 

প্রীবসস্তরঞ্জন রায় 

প্রীরাখালদাম বন্দোপাধ্যায় 



প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন* 

ইহা সর্ববদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচারধ্য কর্তৃক সংগৃহীত পঞ্চদশ প্রকার দর্শনের অন্ততম। 

ইহার প্রতিপাদক গ্রনগুলি প্রায়শঃ অমুস্িত রহিয়াছে ও ইহ! কাশ্ীর প্রদেশেই একপ্রকার 
আবদ্ধ) এ জন্ত ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত নহে। বন্ুণ্ত, কল্পট প্রভৃতি আচার্ধাগণ 

এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা) ভট্টোৎপল, অভিনবগুপ্ন প্রভৃতি আচার্যযগণ ইহার প্রথরিতা। 
এই দর্শনশান্্ বেদমূলক নহে, ইহার ব্যাখ্যাতৃগণ কচিৎ উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করিলেও 
বৈদিক মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তথাপি ইষ্ঠারা কতকগুলি বিশেষ 

ত্ত্রের বচনের সহিত এই দর্শনের মত সংবার্দিত করিয়া ইহার শাস্ত্ীয়তা রক্ষা করিবার 
চেষ্টা! করিয়াছেন। এই দর্শনের মুল অন্বেষণ করিলে যদিও ইহাকে অবৈদিক দর্শন 
বলিতে হয়, তথাপি ইহাকে জশান্তীয় বল! যায় না। শৈবদর্শন হইতে এই মতের উৎপত্তি 
হইয়াছে। শৈবদর্শনসমূহের মধ্যে পাণ্ুপত মত সর্ধাপেক্ষ! প্রাচীন; ইহা হুইতেই 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শৈবদর্শন বিস্তারিত হুইয়াছে। কাশ্মীরদেশপ্রচলিত শৈব মতই 
কালক্রমে পরিণতি লাভ করিয়! প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন নাম লাভ করে। প্রত্যতিজ্ঞাদর্শনের 

গ্রতিষ্ঠাতুগণ প্রচলিত শৈবদর্শনের সমস্ত গ্রকার পরিভাষা, শ্রেণীবিভাগ, তত্বসংখ্যা 
প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু মূল কথ। সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রকার অভিমত প্রচার 
করিয়াছেন। অতএব প্রত্যতিজ্ঞাদর্শনের মূল পাণুপত দর্শন। 

পাণুপতদর্শন অতি প্রাচীন । মহাঁভারত-রচনার সময়ে এই দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত ও 

শান্তাস্্যায়ী বলিয়া আদৃত হইত। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্কের একটি ক্লোক হইতে 
তাহা! বেশ বুঝ! যায়। সেই ক্লোকটি এই, 

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাণুপতং তথা । 

আত্ম প্রমাপান্তেতানি ন হস্তব্যানি হেতুতিঃ &( ১) 
সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ, পাগুপত--এই সকল স্বতঃসিদ্ব, কুতর্ক দ্বার এই 

সকল মত নষ্ঈ কর! উচিত নহে। ইহা দ্বারা বুঝ! যায়, পাণগ্ুপত মতের বে সময় 

কিরূপ গৌরব ছিল। শঙ্করাচারধ্য বরকষসতরান্থসার়ে তাঁহার ভাষ্যে বেদ ভিন্ন এই সকল 

* উত্তর-ধঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনেয অষ্টম অধিবেশনে পঠিত। 

(১) অধুষ! প্রচলিত মহাভারতে এই শ্লোকের শেষ ছুই চরণের বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। বথা,__ 
জানান্ডেতামি লাজর্ধে বিদ্ধি নানাষতানি বৈ। 

যাহ! হটক, এ পাঠেও পাশুপত মতেয় গৌরবের নু[মত! হয় না। কেন না। ইহাতেও গাগুপত শাহকে 

যেষাদির মহিত সমশরেণীথ জানগ্রতিপাদক শাহ বল! হইতেছে। 
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মতের প্রামাণ্য প্রথমে খণ্ডন করেন। তৎপরবর্তী রামান্থজ, মধ্বাচার্ঘ্য প্রভৃতি বৈষ্ণব 
ভাষ্যকারগণ পাঞ্চরাত্র মতের সমর্থন করিলেও পাগুপতদর্শনের অপ্রামাণ্য বিষয়ে 
শঙ্করাচার্য্যের সহিত একমত হুন। কেহই পাণগুপতার্শনের সমর্থনে অগ্রসর হন নাই। 
এ জন্ত পাণুডপতদর্শন অধুন! প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । মহাকবি বাণভট্রার্দির সময়েও 
যে এই মত স্থগ্রচলিত ছিল, তাহ! তাহাদের গ্রন্থ হইতে বুঝা যায়। এক্ষণে 
মাঁধবাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণই এ মত জানিবার একমান্ত্ উপায়। 

পাণ্ডপত-মতাবলম্বিগণ মহাদেবকেই পরমেশ্বর বলেন। তাহারা জীবকে *পণ্ড” শবে 
অভিহিত করেন এবং জীবগণের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পণুপতি আখ্যায় আখ্যাত 
করেন। ইহাদের মতে পরমেশ্বর জীবগণের কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়! জগৎ স্তি করিয়াছেন, 
কেন না, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। শৈৰ 
দার্শনিকগণ পাণুপত মতের এই অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা বলেন, যে ব্যক্তি 
যেরূপ কর্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তাদন্ুরূপ ফল প্রদান করেন। অতএব 
পরমেশ্বর কর্মাদিসাপেক্ষকর্তা। তীহারা আরও বলেন, এই মতই যুক্তিসিদ্ধ) কারণ, দেখ, 
ধদি কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছান্থসারেই সমস্ত সম্পন্ন হইত, তবে তিনি আমাদের আহার- 
বিারাদির উপায়ন্বরূপ হস্ত-পদাদির স্থষ্টি করিবেন কেন? আর নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য 
সৃষ্টি করিবারই বা আবশ্তকত! কি? তীহার ইচ্ছা হইলেই ত ভোজনাদ্দি সকল কর্ম্মই 
অনায়াসে স্ুুনিষ্পর হইতে পারিত। আর দেখ! যাইতেছে, কেহ প্রধলাদতুল্য গৃহে 
ছুপ্ধফেননিভ স্থকোমল শয্যায় নিদ্রা বায়, কাহারও পক্ষে বা তরুতলে তৃণশব্যাও ছুল'ভ। 
কেহ অমৃততুল্য স্থস্বাহ দ্রব্য ভোজন করিয়! অতিতৃপ্তিশতঃ তাহাও ঠেলিয়া ফেলিতেছে, 
কাহারও পক্ষে বা পথে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কদর্ধ্য অঙ্নও ছুলভ। কেহ নৃত্য-সীতাঁদি 
প্রমোদে পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছে, কাহারও পক্ষে বা দারিজ্র্য, শোক, পীড়া প্রভৃতির 
জন্তু ক্ষপকাল বাপন করাও ছুঃসহ। এই সকল দেখিয়া ইহা অবশ্ঠই শ্বীকার করিতে 
হইবে যে, তত্তৎব্যক্তির পূর্ববক্কত সুককৃত-ছদ্তই তাহাদের বিসদৃশ ফলভোগের কারণ, 
অন্তথা কখনই এরূপ ঘটিতে পারিত না। কেন না, পরমেশ্বর পরম করুণাময়, সকলেরই 
পিতৃম্বূপ ও হিতৈবী। হার স্গেহের ন্যুনতা বা আধিক্য নাই এবং এক জনের স্থৃধ 
ও আর এক জনের ছুঃখ ছউক, ইহাও তাহার অভিপ্রেত নহে। বদি কেবল 
তাহারই ইচ্ছাক্রমে সমস্ত হইত, তবে সকলেই মুখী হইত-কেহই ছ্ঃখী থাঁকিত না। 
তাহারই ইচ্ছাক্রমে আমাদের যে কিঞিণ কর্তৃত্ব-শক্তি আছে, আমরা সেই শক্তি তাঁহার 
অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করি বলিয়াই, আমর নানাবিধ ছঃখ ভোগ করি। অতএব 
বাহার যেরূপ কর্ণ, পরমেশ্বর তাঁহাকে তদন্রূপ ফলভোগে নিযুক্ত করেন বলিয়া, পরমেশ্বর 
যে কর্পাদিসাপেক্ষ-কর্তা, তাহাতে সন্দেহ কি? পরমেশ্বরের বর্শনিরপেক্ষত৷ স্বীকার 
করিলে, তাহার উপর বৈষম্য ও নৈত্বণ্য, এই হই দোষ আরোপিত কর! হয়। 
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কিন্ত ইহাতে একসপ আশঙ্কা কর! উচিত নহে যে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র 
নষ্ট হইল। রাজা যদি অমাত্যাদির সাহায্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাহার 

যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও কর্্মাদিসাপেক্ষতায় শ্যাতস্তরয ন্ হয় 
না। অন্তকর্তৃক আদিষ্ট না হইয়া ধিনি যাহা! সম্পর় করেন, তীহার সে বিষয়ে স্বাধীনতা 
নষ্ট হয় না। যখন পরমেশ্বর কোন ব্যক্তি কর্তৃক আদিই ন! হুইয়াই জগৎ নিশ্মাণ 
করিতেছেন, তখন অবহীই পরমেশ্বরের স্বতস্ত্রতা অব্যাহত আছে । 

ইঞ্ঠীরা যে কেবল পরমেশ্বরের কর্ধ্সাপেক্ষতা গ্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, 
তাহা নহে। ইহারা নৈয়ারিকগণের মত জগতের উপাদানকেও ঈীশ্বরনিরপেক্ষ বলেন। 

ইঞ্াদের মতে ঈশ্বর জগৎ নিশ্দীণ করেন মাত্র । জগতের উপাদান অনাদি পদার্থ। 
জীবগণও ঈশ্বরভিন্ন ও অনাদি। কতিপয় দার্শনিক এই বিষয়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন 
করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। তীহার! জীবগণের কর্মান্ছসারে ফলভোগ 

স্বীকার করেন, কিন্তু জীব ও জগছপাদানের ঈশ্বরভিন্নত! স্বীকার করেন না। এই 

প্রকার মতভেদ অবলম্বন করিয়া, তাহার! প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন স্থাপিত করেন। কিন্তু 

অপরাপর অল্প প্রয়োজনীয় বিষয়ে শৈবদর্শনের সমস্ত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। 

উদাহরণ স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, তাহারা শৈবদর্শনোক্ত জীবের অৈবিধ্য, ত্রিবিধ 
মল, যট্ত্রিংশৎ তত্ব ও সমস্ত পরিভাষা দ্বীকার করিয়াছেন। তাহারা শৈবগণের ভ্তায় 
ভক্তবৎসল মহেশ্বরকেই জগদীশ্বর বলিয়। থাকেন। কিন্তু প্রকৃতিকে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত 

জগছুপার্দানদূপে অঙ্গীকার করেন না। তাহার বলেন,_যেরূপ তপঃপ্রভাবশালী 
তাপসগণ, ইঞ্টক চূর্ণ প্রভৃতি উপাদানসাপেক্ষ না হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে অস্রালিক1 নি্্াণ এবং 
স্ত্রী-সংসর্গ ব্যতিরেকেই মানস পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগদীখর 

কোন উপাদানের অপেক্ষা! না করিয়! জীবের অন অনুসারে অগন্লির্মাণ করিতেছেন, 

পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই কোন কার্য্যের কারণ নছে। যখন উপাদান ব্যতিরেকেও 

যোগিগণ ইচ্ছাবশতঃ অট্রাপিকাদি সম্পন্ন করিতে পারেন, তখন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরই 
বা কেন উপাদাননিরপেক্ষ হুইয়। সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? এই জন্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন- 

প্রতিষ্ঠাতা বন্থগুপ্াচার্ধ্য বলিয়াছেন )-_ 

_ নিরুপাদানসস্তারমভিত্তাবেব তম্বতে। 

জগচ্চিত্রং নমস্তশ্মৈ কলাঙ্লীঘ্যায় শুলিনে ॥ 
বর্ণ, তুলিকাদি উপকরণ-সম্ভার ব্যতিরেকেই যিনি অভিত্তিতে জগচ্চিত্র অঙ্কিত করেন, 

সেই অর্ধেন্দুশেখর শুলপাণিকে নমস্কার । 
এই জগন্ি্ীণ-বিধয়ে জগদীশ্বর অন্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিয়োজিত নছেন এবং 

অন্ত কোন বস্তর সহায়তাও অবলম্বন করেন না, এ জন্ত তাহাকে স্বতন্ত্র বলা বায়। 

তিনি নানাবিধ জান ও জ্ডে্ পদার্থ হইতে ভিন্নও বটে, অভিঙ্গও বটে। আত্মটতত, 
হ 
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যুক্তি ও শান্ত্রান্নশাসন দ্বারা প্রমাণীকৃত ভরীবাত্মা হইতে তিনি ভিন্ন নহেন। যেমন 

হচ্ছ মুকুরে নানাবিধ দ্রব্য প্রতিবিদ্বিত দেখা যায়, সেইরূপ পরমেশ্বর আপনাতে লমগ্র 

জগৎ প্রতিবিষ্ববৎ প্রকাশিত করিতেছেন । বহুরূপী নট যেরূপ কখনও রাজ, কখনও 

বাঁভিক্ষুক, কখনও পণ্ডিত, কখনও ব! মূর্থ_-এই প্রকার নানাবূপে আপনাকে প্রকাশিত 
করে, সেইক্প জগন্নাট্যপ্রবর্তক পরমেশ্বর নানা জীবরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতে- 

ছেন। অতএব বাস্তবিক পক্ষে জীব পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল তাহার 

আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া চিনিবার অপেক্ষামাত্র আছে। এ জন্ত বাহ্ ও আভ্যস্তর পুজ! 

ও প্রাণায়ামাদি প্রয়াস সমস্তই নিশ্রয়োজন, কেবল প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই সর্বপ্রকার সিদ্ধি 

ও যুক্তি লাভ কর! যাইতে পারে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিষয়বোধক শাস্ত্র পাঁচখানি-__হুজ, 

বৃত্তি, বিবৃতি এবং লঘু ও বৃহৎ বিমর্শিনী। সেই প্রত্যতিজ্ঞাদর্শনের প্রথম সুত্র এই, 

কথঞ্চ্দাসাস্ক মহেশ্বেরহ্ত 

দাস্যং জনস্যাপাুপকারমিচ্ছন্। 

সমস্তসম্পৎসমবাপ্ডতিহেতুং 

তত্প্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি ॥ 

কোন প্রকারে মহেশ্বরের দাপা লাভ করিয়া ও লোকের উপকারে ইচ্ছুক হইয়া 
সমস্ত সম্পত প্রাপ্ত হইবার হেতুম্বরূপ মহেশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার ( অর্থাৎ আপনাকে মহেশ্বর 

বলিয়! চিনিবার ) উপায় বলিতেছি। “কোন প্রকারে” অর্থাৎ পরমেশ্বক্র অনুগ্রহে প্রাপ্ত 

তাহা হইতে অভিন্ন গুরুচরণারবিন্দের আরাধনা করিয়া। প্লাভ করিয়া” অর্থাৎ 

সম্পূর্ণরূপে ও নির্বাধভাবে [মহেশ্বরের দাসের ] ফল লাভ করিয়া। ইহ! দ্বার! সর্বজ্ঞতা 

ও শান্ত্রকরণের যোগ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে । অন্যথা প্রতারণার অবতারণা হুইবে। মায়! 

উত্তীর্ণ হইলেও মহামায়ার অধীন বিষু বিরিঞ্চি প্রভৃতি ধাঁহার খ্রশ্বর্য্যের লেশমাত্র প্রাপ্ত 

হইয়া ঈশ্বর বলিয়া পরিগণিত, তিনিই অনন্ত-প্রকাশ, আনন্দ ও স্বাধীনতার আশ্রক্ 
ভগবান্ “মহেশ্বর”। প্রত ধাভাকে স্বেচ্ছান্থসারে সমস্ত দান করেন, তিনিই দাস [ দীয়তে 

অন্রৈ ইতি দ্রাসঃ]| যিনি মহেশ্বরের স্তার় সকল স্বাধীনতার পাত্র, তিনিই মহেশ্বরের দাস। 
কারিকায় নির্বিশেষ জনশব প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব এই শাস্ত্রের অধিকারীর বিষয়ে 
কোন নিয়ম নাই। সকলেই এই শাস্ত্রে অধিকারী। মহেশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞাই সমস্ত 

সম্পৎ লাভের হেতু, কেন না, তদ্বার!' মহেশ্বরের দাঁসা লাভ করিলে আর কিছুই প্রার্থনীয় 
থাকে না। এ জন্ত ভট্টোৎপল বলিয়াছেন, বাহার! ভক্তিপম্পর্, তাহাদের আর কি 
প্রার্থনীয় আছে ? বাহার! তক্তিদরিদ্র ( ভক্তিশুন্ত ), তাহাদের অন্ত প্রার্থনায় কি ফল? 

উক্ত কারিকার় বহুত্রীছি সমাস দ্বারা সমস্ত-সম্পৎ-সমবাণিই তার প্রত্যভিজ্ঞার হেসু-- 

এক্স্প অর্থও করা যাইতে পারে । আমরা যে অংশে জ্ঞাতা ও কর্তা, সে অংশে আমরা 
ঈশ্বর) আমাদের শক্তি বর্ধিত হইতে হইতে যখন আমরা সমন্ত জানিতে ও করিতে 
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পারিব, তখন আঁমরা পরমেশ্বরই হইব। অতএব সমগ্র শক্তিলাভ ঈশ্বর-প্রত্যতিজ্ঞার 
হেতু । এই উপায়ের কথা পরে বিশেষভাবে বল! হইতেছে । 

কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন, জীব যদি বাস্তবিকই পরমেশ্বর হয়, তবে প্রত্যভিজ্ঞারই বা 
কি প্রয়োজন? আমার জান! না থাকিলেও বীজ সলিল-তাপাদির যথোপযুক্ত সাহায্য পাইলেই 
অস্কুরিত হইবে। সেইরূপ *আমি ঈশ্বর”, এ কথ! সত্য হইলে, আমার ঈশ্বরের স্তায় ক্ষমতা, 

পরশ্বর্য্য নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে । বহ্ধি কি বস্ত্াচ্ছার্দিত থাকে? কিন্তু এরূপ আপত্তি কর! 

অসঙ্গত। বীজ, অগ্নি প্রভৃতি বাহা বস্ত অল্ঞাত থাকিলেও তাহার শক্তি তাহাকে প্রকাশ করে, 

কিন্তু মানসিক ব্যাপারে অপরিজ্ঞান ফল প্রকাশে বাধা দেয়, এরপ স্থলে গ্রত্যতিজ্ঞার প্রয়োজন 

আছে। আমার বাল্যকালের বন্ধু আমার পার্থে বসিয়া থাকিলেও, বন্ধুর সহিত উপবেশনে 

যে পরমানন্দ উপস্থিত হয়, সে আনন্দ আমি ততক্ষণ উপভোগ করিতে পারি না, যতক্ষণ না 

আমি তাহাকে বাল্যবন্ধু বলিয়া চিনিতে পারি। অদৃষ্ট নায়কে বন্ধানুরাগা বিরহিণী কামিনীর 

কান্ত অস্তিকস্থিত হইলেও, তাহার বিরহ-ছুঃখ ততক্ষণ সমভাবেই থাকিয়া যাইবে, যতক্ষণ 
ন! তিনি সমীপদ্থ পুক্ুষকে স্বীর বল্পভ বলিয়া! চিনিতে পারিতেছেন। সেইরূপ যদিও বিশ্বেশ্বরই 

আমাদের আত্ম, আমাদের সর্বাপেক্ষা সন্মিকটস্থিত, তথাপি ততক্ষণ আমাদের হঃখনিবৃত্তি বা 

পরমানন্দ লাভ হুইবে না, যতক্ষণ না৷ আমর! তাহাকে চিনিতে পারিতেছি। 

অতএব ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞ। আবশ্তক। কিন্তু মাধবাচার্ধ্য সর্বদর্শনের সংগ্রহমাত্রকরণে 
ব্যাপৃত বলিয়া, (কি উপায়ে প্রত্যতিজ্ঞা লাভ করিতে হন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করেন 

নাই। ক্ষেমরাজকৃত প্রত্যতিজ্াহদয় হইতে নিম্কে তাহ! প্রদর্শিত হইতেছে। এই গ্রন্থে 
মাত্র কুড়িটি সুত্রে সমন্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বিবৃত হুইয়াছে। ইহার কতকগুলি হত্রের সংক্ষিগ্ত 
মন্ম প্রকাশ করা যাইতেছে । 

চৈতন্ত সর্ব বস্তর নিয়ামক, কিন্ত নিজে অন্ত কোন বস্ত দ্বার! নিয়মিত হয় না, ইহা হইতেই 

সমস্ত জগৎ নিষ্পন্ন হয়। ইহা! জগতের উৎপাদনে কোন উপাদানের অপেক্ষা করে না, 

ন্বেচ্ছাক্রমে নিজেতে জগৎকে প্রকাশিত করে। কিন্তু চৈতন্য জগন্রপে পরিণত হয়, এরপ 

বলা ঠিক নহে। দর্পণ যেরূপ স্বয়ং কোন রূপে পরিবাঁিত হয় না, কিন্ত আপনাতে নান! ব্স্ত 

প্রকাশিত করে, সেইরূপ চৈতন্তও স্বয়ং অপরিবর্তিত থাকিয়া জগ প্রকাশিত করে। আবার 
দর্পণ যেরূপ মৃত্তিকা-বীঞ্জাদি কোন উপাদান না লইয়া, উদ্ভানাদি প্রদর্শন করে, সেইরূপ 
চৈতন্তও স্বেচ্ছাক্রমে বিনা উপাদানে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত করে। এই জগৎ নান! 

বৈচিত্র্যময়, কেন না, জীব ও জীবগণের ভোগ্য পদার্থ নান! প্রকার। জীব ও জীবগণের 

ভোগ্য পদার্থ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া! নান! প্রকার হয়। জীবগণ স্ব স্ব কর্মান্থসারে 

তিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ ভোগ করে, আবার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্ত জীবগণ পরম্পর 

অধিকতর ভিন্ন হয়। জীব ও ভোগ্য পদার্থ পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নানা 

বৈচিত্র্যযুক্ত হয়। একপ স্থলে অস্তোন্তাত্রয় দোষ হয় না, কেন না এস্থলে পরম্পর়াশ্রয়ে 
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বৈচিত্র্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ । যেষন অন্ধ ও পঙ্গু পরস্পরের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে 
উপস্থিত হইলে, উচ্চাঁদের কার্ধ্য অন্তোন্তাশ্রয়ত্বক বলিয়া অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, 

সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্তোন্তাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বল। উচিত 

নহে। যেরূপ ছইথানি পাতলা তক্তা পরস্পরের আশ্রয়ে উর্ধভাবে অবস্থিত হইলে, উহ্ছাদের 

উদ্ধস্থিতি অন্যোন্যা শ্রয়াত্মক বলিয়৷ অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, যেরূপ ছুইখানি কাষ্ঠের 

পরম্পর সংঘর্ষে অগ্নি উত্খিত হইলে, প্ররূপ অগ্নির উৎপত্তি পরস্পরাশ্রয়াত্মক বলির অসম্ভব 

বল! যাইতে পারে না, সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্তোন্তাশ্রয়াত্মক বলিয়া 

অসম্ভব বল! উচিত নহে । এইরূপে জীব ও জীবভোগ্য পদার্থ পরম্পরপ্রভাবে নানাবিধ 

হওয়ায় বিশ্বও নান! বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে। 

অতঃপর জীবের স্বরূপ নিবূপিত হইতেছে । জীবে ও শিবে বাস্তবিক পক্ষে কোন ভে 

নাঁইি, তবে শিবের মায়াশক্তি দ্বারা বের স্বরূপ অপ্রকাশিত রহিয়াছে বলিয়া জীব ও শিব 

_ভিন্নবৎ প্রতীত হয়। যেরূপ অতি ক্ষুদ্র বীজে স্থুমহতৎ বটবৃক্ষের স্বরূপ অনভিব্যক্ত ভাবে 
থাকে এবং অন্থকৃল অবস্থার সেই অতিক্ষুত্র বীজ যেরূপ মহামহীরুহে পরিণত হয়, সেইরূপ 

কষুত্রশক্তি মানবেও পরমমহেশ্বরের সর্বপ্রকার এশ্বরিক ক্ষমত! অন্মভিব্ক্ত অবস্থায় রহিাছে 

এবং অন্থকুল অবস্থায় সেই ক্ষুদ্রশক্তি মানবও পরমমাহেশ্বধ্য লাভ করিতে পারে। আরও 

যেমন ভগবানের শরীর এই বিশ্বই, সেইরূপ জীবের শরীরও সম্কৃচিত বিশ্বাত্মক। মানব- 
শরীরের কোন্ অংশ বিশ্বের কোন্ অংশের অন্ুর্ধপ, তাহা নান। পুরাধ্-তন্ত্রাদিতে বিবৃত 
হুইয়াছে। তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য যোগিজনবোধ্য, এ জন্ তাহ উল্লিধিত হইল না। বন্ততঃ 

জীব ও শিবের অতেদৃ-তত্বই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের সার কথা । এই মতে এই তত্ত্বের পরিজ্ঞানেই 

মুক্তি হুয় ও ইহার অপরিজ্ঞানেই বন্ধন হয় । 

যখন চিদ্দাত্মা পরমেশ্বর নিজের স্বাতস্ত্যবশতঃ আপনাকে নান৷ রূপে প্রকাশিত করিতে 

হচ্ছ! করেন, তখন তাহার ইচ্ছার্দিশক্তি বন্ততঃ অপস্কৃচিত থাকিলেও সম্কুচিতের স্ভার প্রকাশ 

পায় এবং তখনই ইনি সংসারী জীবরপে প্রতীয়মান হন। এই সময় তাহার অব্যাহত 

ইচ্ছাশক্তি অনভিব্যক্ত হওয়াতে, তিনি আপনাকে অপূর্ণ মনে ঝারেন। তাহার জ্ঞানশক্তি 

সন্কুচিতবৎ হওয়ায়, তিনি দেহকেই আত্মা! বলিয়! ভাবেন। তাহার ক্রিয়াশক্তি পরিমিত 
হওয়াতে তিনি গুভাপগ্তভ অনুষ্ঠানে রত হন। তাহার অন্তান্ত শক্তিও সন্কুচিতবৎ হইয়! বার। 

এইকধপে তিনি শক্কি-দরিদ্র হইয়। সংসারী আখ্য। লাভ করেন। নিজের শক্তির বিকাশ 

হইলে, আবার শিব হন। 

এখন মুক্তির উপান় বর্ণিত হইতেছে। চিদানন লাভ হইলে অর্থাৎ শ্বরূপাবঙ্থানের 
আনন্দ অন্থৃভবের সামর্থ্য হইলে, “নামি চিন্মাত্র, দেহান্দিভিন্ন*, এইরূপ দৃ্ গ্রতিপতি জশ্বে। 
এই সময় দেহার্দির অনুভব বর্তমান থাকে, কিন্ত তাহা হইলেও তথন “আমি দেহাদিভিন্ন 

চিন্গাব্র” এইরূপ প্রবলতর জান বিভমান থাকায়, দেহাদিজ্ঞান জীবকে বিপথচালিত করিতে 
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পারে না। এইরূপ অবস্থাকে জীবনুক্ত অবস্থা বলে। চিদানন্দলাভ হইলে আত্মজ্ঞান ও 
জীবন্ুক্তি হয় । চিদানন্নলাভ কিরূপে হয়? মধ্যবিকাশ হইলে চিদানন্দলাভ হয়। মধ্য- 
বিকাশ কিরূপে হয়, তাহা বল! হইতেছে । সকলের অস্তরতমরূপে বর্তমান ও সকল বস্তর 

স্বরূপপ্রকাশক বলিয়া সংবিৎ (চৈতন্ত )কেই মধ্য বল! হয় । ই সংবিতের স্বরূপ মায়াদশায় 

পরিচ্ছির হইয়। জীবদ্দেহকে আশ্রয় করে। এ জন্ত জীবগণ দেহদ্বার ব্যতিরেকে জঞানলাভ 

করিতে পারে না। সংবিৎ অসংখ্য নাড়ীপথে সমস্ত দেহ আশ্রয় করিয়া আছে। তথাপি 

প্রধানতঃ ইহা ব্রহ্মরন্ধ, হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের মূল পধ্যন্ত মধ্যমনাড়ী ব বরহ্মনাড়ী 
আশ্রয়ে অবস্থিত । কেন না, এই মধ্যম নাড়ী হইতে সকল মনোবৃত্তির উদয় হয় ও ইহাতেই 

সকল বৃত্তির লয় হয়। এরূপ হইলেও বদ্ধ জীবগণের সংবিৎ সম্কুচিত ভাবে অবস্থান করে। 

যখন এই সংবিতের সক্কোচভাব দুরীভূত হুইয়! ইহা বিকশিত হয় অথবা মধ্যভূত ব্রহ্মনাড়ী 
বিকশিত হয়, তখন জীব চিদাঁনন্দ লাভ করিয়া! জীবন্ুক্ত হয়। 

উপরিউক্ত মধ্যবিকাশের কতকগুলি উপায় কথিত হয়। (১)বিকল্পক্ষয়ের দ্বার! মধ্য 

বিকাশ হ্দ। এই উপায় স্থখকর) কারণ, ইহাতে প্রাণায়াম, মুদ্রাবন্ধ প্রভৃতি যন্ত্রপাময় ব্যাপারের 

অনুষ্ঠান করিতে হয় না। আমাদের আত্মস্বরূপে অবস্থিতির প্রতিবন্ধক আমাদের মনের 

সক্কল্প-বিকল্প। আমর! বদ্দি কিছুই চিন্তা না করি, তাহ! হইলে সকল বিকল্প ক্ষয় হয় অর্থাৎ 

আমাদের মনে কোন প্রকার সঙ্কল্প-বকল্প উপাস্থিত হয় না এবং তাহা হইলেই আমর! স্বরূপে 

অবস্থান কাঁ্তে পারি এবং তাহ! হইলেই সংবিতের বিকাশ হয়। আমাদের সমস্ত জ্ঞানেই 

কোন না! কোন বাহ বিষয় রাহুয়াছে। এই বাহ্ বিষয় ত্যাগ করিতে পারিলেই, শুদ্ধ চৈতন্ত- 

মাত্র অবশিষ্ট থাকে । হ্হাকে স্বরূপে অবস্থান বলে। তাহ! হইতেই চিদানন্দ লাভ হয়। 

অতএব এই চিদানন্দ লাভ করিতে হুইলে সমস্ত বাহ্ বিষন্ষের চিস্ত৷ ত্যাগ করিতে হুয় বা 

আঁকিঞ্চিচ্চন্তক হইতে হুয়। তাহা হইলেই সংবিং বিকশিত হয়। শিবস্থত্রে এই উপায়কে 

শাস্ভব উপায় বল! হইয়াছে এবং এই উপায়ই সর্বপ্রথম নির্দিই হইয়াছে। বুদ্ধদেবও 

শূন্ত ভাবন! ছার! নির্বাণ লাভের উপদেশ দিয়াছেন। (২) দ্বিতীয় উপায় শক্তি-সক্কোচ। 
এই উপায় কঠোপনিষদের চতুর্থ বল্লীর (বা বিতীপ্লাধ্যায়ের প্রথম বশীর) প্রথম মন্ত্রে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

| পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ দ্বয়স্তূ- 

স্তম্মাৎ পরাক্ পশ্ততি নাস্তরাত্মন্। 
কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদূ 
আবৃদ্ধচস্ষুরমৃতত্বমন্নন্ ॥ 

* পরমেশ্বর ইঞ্জিয়-সকল বহিন্ধ্ুখ করিয়! তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছেন, এজন্ত তাহার! 

বাহিরের বস্তকেই দেখে, অন্তরাত্বাকে দেখিতে পায় না। কোন উদ্ভমশালী পুরুষ বা বস্ত 

হইতে উহ্থাদিগকে ব্যাবৃস্ত বা সন্থুচিত করিয়! চিদানন্দ উপভোগ করিতে করিতে প্রত্যগাত্বাকে 



১৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা' [ ওর সংখা 

দেখেন। (৩) তৃতীয় উপায় শক্তির বিকাশ অর্থাৎ অস্তনিগুঢ় সমস্ত শক্তির যুগপৎ বিস্ফারণ। 
আমরা বখন কোন বস্ত দেখি, তখন আমরা সেই বস্তকে জানিতে পারি এবং নিজকেও 

আংশিক ভাবে ( অর্থাৎ সেই বস্তর দ্রষ্টুরূপে ) জানিতে পারি। অন্ত বন্ত দেখিলে, নিজেকে 

সেই অন্ত বস্তুর দ্রধুরূপে আংশিকভাবে জানিতে পারি। আবার যখন কোন শব্ধ শুনি, তখন 
আমর! সেই শব্ধকে জানিতে পারি এবং নিজেকেও আংশিকভাবে (অর্থাৎ সেই শবের 

শ্রোতৃরূপে ) জানিতে পারি। এইক্প আমরা সমস্ত সময়ই নিজেকে জানিতেছি বটে, কিন্ত 
তাহা আংশিকভাবে মাত্র। কিন্তু যদি চেষ্টা দারা আমাদের সমস্ত গৃঢ় শক্তির প্রয়োগ করিয়া 
আমর! নিজেকে সর্বভাবে জানিতে পারি, তাহা! হইলেই আমাদের স্বরূপের হথার্থ জ্ঞান হয় ও 
তাহাতেই চিদানন্দ লাভ করিতে পারি। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের মন এক একটি বিষয়ই 
এক এক সময়ে গ্রহণ করে, এ জন্ত আমরা কেবল আমাদিগকে আংশিক ভাবে জানিতে 

পারি। এই অপূর্ণতা দুর হইয়া! সমস্ত শক্তির বিকাশ হইলেও শিবত্ব লাভ হয়। শিবস্থত্রে এই 
উপায়কে শাক্ত উপায় বলা হুইয়াছে। (১) চতুর্থ উপায় বাহচ্ছেদ ব! প্রাণাপানের গতি- 
বিচ্ছেদ । যোগস্ত্রে ইহাকে সমাধিলাতের উপায় বলা হইয়াছে । জ্ঞানগর্ভে উক্ত হুইয়াছে,_ 
বেব্যক্কি ম্বরবর্ণরহিত ককারহকারাদি প্রায় বর্ণ উচ্চারণপুর্বক প্রাণাপানের গতি বিচ্ছেদ 

করে ও হৃৎপন্কজ্রমধ্যে চিত্ত নিছিত করে, তাহার হৃদয়ান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া তাত্বশ 
ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার অন্কুর উদ্দিত হয়, যাহা পণ্ডরও পরমমাহেহর্য্য জন্মাইতে সমর্থ। 

আন্তস্ত-কোটিনিভালন, আনন্দপূর্ণন্বাস্বভাবন! প্রভৃতি আরও নান! উপস্্য়ে চিদানন্ম লাত 
হইতে পারে। 

উক্ত উপায়-সকলের অত্যাসে নিত্য সমাধিলাভ হয়। তাহ! হইলেই নিজের পৃর্ণন্বরূপে 
অবস্থান ঘটে এবং ঈশ্বরতাগ্রা্থি হয়। এ পর্য্যস্ত যাহ! বল! হইল, তাহ! ক্ষেমরাজক্কত 

গ্রত্যভিজ্ঞাহদয় হইতে সংগৃহীত | এই গ্রন্থখানির রচনা! সরল হইলেও, অপরিচিত পারি- 
তাধিক শব্বসন্কুল বলিয়! ইহার অনেক স্থল বুঝ! যাঁর না। বাহু! বুঝা! গেল, তাহারই সংক্ষি্ 

মন্্ব উপরে বর্ণিত হইল। 

স্ীধীরেশচন্দ্ বিদ্ারত্ব 



জ্ঞানদাসের পদাবলী* 

বৈষ্ণব পদ্দকর্তাদিগের মধ্যে জানদাসের স্থান অতি উচ্চ। বন মনীধী সমালোচক 

বিস্তাপতি ও চণ্তীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান নির্দেশ করিয়া থাকেন? কেহ কেহ বা 

জ্ঞানদাদ অপেক্ষা গোবিন্দদাঁসকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। বস্ততঃ শ্রীচৈতন্তদেবের পরবর্তী 
সার্দী শতাধিক বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্বদাসই যে কবিত্ব-বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সালোচকগণমধ্যে মত-তেদ দেখা যায় না। স্বর্গীয় হেমবাবু ও নবীন- 

বাবুর মত বিভিন্ন প্রক্কৃতির ছুই জন কবিব মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর, এক কথায় ইহার উত্তর 

দেওয়া যেরূপ অসম্ভব, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এক কথায় ইহার উত্তর 

দেওয়াও সেইক্সপ অসম্ভব । এই জটিল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে উল্লিখিত 

কবিদিগের মধো কাহার কি বিশেষত্ব, তীহারা কে কোন্ শ্রেণীর রচনায় অধিক দক্ষতা! 

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্ঠক হয়; উহা মীমাংসিত 
হইলে তাহাদিগের মধ তুলনায় সমালোচনা কিয়ৎপরিমাণে সুসাঁধ্য হইতে পারে। জ্ঞান 
দাস ও গোবিন্দদাঁস সমসাময়িক কবি ছিলেন) নরহরি চক্রবর্তীর “ভক্তিরত্বাকর” গ্রন্থের 

বর্ণনায় আমরা উভয়কেই তদানীস্তন অন্তান্ঠ বৈষব মহাজনগণ সহকারে খেতুরীর শ্রবিগ্রহ- 
গ্রতিষ্ঠা'মছোৎসবে উপস্থিত দেখিতে পাই। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাঁস উভয়েই সংস্কৃত, 

বাঙ্গাল! ও হিন্দী, মৈথিল গ্রতৃতি ভাষা-সাহিত্যে পারদর্শা ছিলেন এবং উভয়েই পূর্ববর্তী 
শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জয়দেব, বিস্তাপতি ও চণ্ডীদাসের আদর্শে পদ-রচনা করিয়াছেন? তথাপি 

গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিস্তাপতির_-বিশেষতঃ জয়দেবের প্রভাব যেরূপ সুম্পঃ, জ্ঞানঘাসের 

পদাবলীতে সেরূপ নহে? তাহার পদ-সমূহে নানরের শ্বভাব-কবি চণ্ভীদাসের প্রভাবই 
স্থপরিষ্ফুট। গোবিন্দদাস যেরূপ জয়দেবের অপূর্ব অনুকরণে স্ুললিত অন্থপ্রাস-যোজনা, 

পদ-মাধুর্ধ্য ও অলঙ্কার-চাতুর্ধ্য প্রদর্শন করিয়া, আমারদিগের বিম্ময় ও প্রীতির উৎপাদন 

করেন, জ্ঞানদাসও সেইরূপ চণ্তীদাসের স্তায় প্রাঞ্জল ও সুগভীর রসপুর্ণ রচনায় আমাদিগকে 

বিমোহিত করিয়া থাকেন। জ্ঞানদাসের এই উৎকৃষ্ট পদগুলি প্রায় সমস্তই চণ্ডীদাসের ভ্তায় 

অমিশ্র বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত। গোবিন্দদাসের অমিশ্র বাঙ্গাল! পদ ছুই চারিটি পাওয়া গেলেও, 
সেইগুলি তাহার উৎকৃষ্ট পদ বলিয়। গণ্য কর! যাইতে পারে না? কিন্তু জানদাসের-- 

“দেখ রি সথি ্টামচন্দ 

ইন্দুব্দনি রাধিক]। 

বিবিধ যন্ত্র যুবতিবৃন্দ 

গাওয়ে রাগ-মালিক। ॥ 

* রাজসাহী, উত্তরব্গ'সাহিত্য-সন্মিলনের ৮ম অধিবেশনে পঠত। 
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মন্দ-পবন কুঞ্জ-ভবন 

কুম্থম-গন্ধ-মাধুরী। 
মদন-রাজ নব সমাজ 

ভরমর-ভ্রমরি-টাতুরী ॥ 

প্রভৃতি ব্রজবুলি পদগুলি বিদ্তাপতি ও গোবিন্দদামের উৎকষ্ট মৈথিল ও ব্রজবুলি পদের সহিত 

তুলনার অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে জ্ঞানদাসের-_ 

“দেখ্য। আইলাম তারে সই দেখ্যা আইলাম তারে। 
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে ॥” 

“সই কি না সে ৰধুর প্রেম। 
আখি পালটিতে নহে পরতীত 

যেন দারিদ্রের ভেম ॥” 

“হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয। 

মধুর কথাটি কয়। 

ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে 
পথের নিকটে রয় ॥* 

ইত্যাদি সরল, মধুর ও গভীর ভাবপূর্ণ বাঙাল! পদগুলির তুলনা-স্থল সমগ্র পদাবলি-সাহিত্যে ও 

বিরল। সুতরাং গোবিন্দদাসের ব্রন্দ-বুলি পদাবলী অনুপ্রাস, পদ-লালিত্য গু অলঙ্কার- 

পারিপাট্য বিষয়ে অতুলনীয় বলিয়া শ্বীকার করিলেও বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলি__উভয়বিধ 

উৎকৃষ্ট পদ-রচনায় দক্ষতা ও অপুর্ব কবিত্বপূর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট বাঙ্গাল! পদ-রচনার জন্ত বাঙ্গাল! 

ভাষার গীতি-কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান নির্দেশ করিলে কোনরূপেই 
অসঙ্গত হুইবে না। 

এইরূপ একজন অতি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবির পদাবলী বিশ্তদ্ধর্ূপে প্রকাশিত ও প্রচারিত 

হওয়া! যে একান্ত বাঞ্চনীয়, তাহা বল! বাছল্য । ছৃঃখের বিবন্ন এই যে, শ্বর্গগত রমণীমোহন মল্লিক 

মহাশয় ব্যতীত জ্ঞানদাসের সমগ্র পদাবলীর প্রকাশ-কার্ষে আর কেহই অগ্রসর হন নাই। 

রমণীবাবু চণ্ডীদাসের পদাবলীর ন্যায় জ্ঞানদাসের পদাবলীরও একটি সটীক সংক্করণ প্রকাশিত 

করিয়া সাহিত্যান্থুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই কতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু হস্তলিখিত 

প্রাচীন বিশুদ্ধ আদর্শ পুথির অসপ্ভাব কিংবা অন্ত যে কারণেই হউক, রমণীবাবুর চণ্ডীদাসের 

সংস্করণের ভ্তায় জ্ঞানদাসের সংঙ্করণেও বন্ধ স্থলে পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি রহিয়া গিরাছে। 

আমরা ইতিপূর্ব্বে ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় প্প্রাচীন পদাবলী ও 

পদকর্তৃগণ* শীর্ষক প্রবন্ধে চণ্তীদাসের পদাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে কর্তব্যের অস্থরোধে রমনী 
বাবুর কতকগুলি পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিয়! বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্ত 

সাধ্যাঙ্লারে চেষ্টা করিয়াছি। জনদাঁসের কবিত্বের সমা লোচনা ইতিপুর্বে অল্প-বিস্তর অনেকেই 
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করিয়াছেন; কিন্তু তাহার পদাঁবলীর পাঠ ও অর্থের অপঙ্গতি সন্বন্ধে ইতিপূর্বে কোন 

আলোচন! হুইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না ) সুতরাং অন্ভ সাহিত্য-সম্িলন উপলক্ষে সমাগত 

স্থধীমগ্ডলীর সমক্ষে আমরা! প্রচলিত - প্রথা অনুসারে জ্ঞানদাসের কবিত্বের সমালোচনা! ন! 

করিয়া! যদি তাহার পদাবলীর উক্ত অসঙ্গতি ও উহা! নিবারণের উপায় সম্বন্ধে কিঞ্ৎ আলোচন! 

করি, তাহা হইলে বোঁধ হয়, অসঙ্গত কিংবা অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1। প্রধানতঃ যে সকল কারণে 

জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ-বিক্কৃতি হটিয়াছে, আমর! সংক্ষেপে সেই কারণগুলির উল্লেখ 

করিয়া পরে দৃষ্টান্ত সহ উহ্থাদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। করিব। 
১ম। অক্ষর-বিনিময়-জনিত পাঠ-বিকৃতি । “স+ ও 'শ, “ক? ও রঃ, লা ও লজ ও 

“ব+ এবং “ওঃ ও তু অক্ষরের বিনিময়-জনিত গোলযোগ ইহার প্রধান ছৃষ্াস্বস্থল। 
২য়। অক্ষরচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিক্কৃতি। 

৩য়। শব্ধ-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি। 
৪র্থ। অতিরিক শব্-প্রয়োগ-জনিত পাঠ-বিককৃতি। 
€ম। পদচ্ছেদ্দের অভাব কিংবা অপ-্ব্যবহার-জনিত পাঠ-বিক্কৃতি । 

৬ষ্ঠ। ভণিতার গোলযোগে পাঠ-বিক্কৃতি। 

৭ম। উল্লিখিত একাধিক কারণে পাঠ-বিকৃতি। 

পাঠ-বিক্কৃতি খটিলে অর্থ-বিকৃতিও অনিবাধ্য হইয়া পড়ে; সুতরাং পাঠ-বিকৃতির 
উল্লিখিত কারণগুলি অর্থ-বিকৃতিরও কারণ বটে) পাঁঠ-বিকৃতি ন! থাকিলেও শব্বার্থের 

বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে প্রকৃত অর্থ-বোধ না হইয়া অসথ্যাখ্যার কারণ হইতে পারে? এই 
জাতীয় অর্থের অসঙ্গতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত ও আমর! প্রদর্শন করিব। 

আমর! বথাক্রমে এই সকল পাঠ ও অর্থ-বিক্কৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 

পাঠ-বিকৃতি 

১ম। ক্ক্ষর-বিনিময় 

(১) “সদ” ও শ'-কারের গোলযোগ 

প্রাচীন হম্তলিখিত পুধিতে 'শ'কারের পরিবর্তে প্রায় সর্বব্ধই স-কারের ব্যবহার ছৃষ্ট 
জ্ছ। কিন্ত কোন কোন স্থলে “স'কারের পরিবর্তেও "শ/কার ব্যবহৃত হইয়াছে । হিন্দী 
ও মৈথিলভাষায় *শ*কার প্রার সর্বত্রই "স+কার অর্থাৎ ইংরেজি (3) অক্ষরের ভ্তায় 

উচ্চারিত হয় বলিয়া, হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় “শাম”, 'শাঙন” “শিকঙ্গার” প্রভৃতি শব 
“ভাম”, শাওন", “সিঙ্গার” লিখিত হইলেও বাঙ্গালা ভাষায়, এমন কি, ব্রজ-বুলি পদাবলীতে 
পর্যন্ত “স” ও "শ” ইংরেজি (81) অক্ষরের স্তায় উচ্চারিত হওয়ায় ব্যাকরণ ও বুৎপত্ধির 

দিকে লক্ষ্য না করিয়া “শ'কারের পরিবর্থে “স,কারের ব্যবহার নিরর্থক ও অস্ত 
হ্গঁ 
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বিবেচনায় বঙ্গীয় পদাবলীর সম্পাদকগণ আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার রীতি অন্থুসারেই স+ ও 
*শ”কারের পার্থক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন হম্তলিখিত পুথিতে “স*" 

কারের বাহুল্যবশতঃ উহাতে যে কচিৎ “দ+কারের পরিবর্তেও “শ”কার ব্যবহৃত হুইয়া 
থাকিতে পারে, ইহা বিস্থৃত হওয়ায় পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত বথা,স-রমণী 
বাবুর সংস্করণে” 

* “শুনহ মাধব কহলু তোয় 
শমতি না৷ দেই দিন রজনী রোয় ॥” 

১ম পৃষ্ঠা। 
"এবে দিন ছুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে। 
ডাকিলে শমতি না দেয় আঁথি মেলি কান্দে ॥” 

৫ম পৃষ্ঠা। 

রমণী বাবু “শমতি না দেই বাঁক্যের অর্থ লিখিয়াছেন-_*শাস্তি প্রাপ্ত হয় না । শমতি-_ 

শমত1।” প্রথম উদাহরণে শাস্তি” অর্থ কথঞ্চিং সংলগ্র হইলেও “ডাকিলে শমতি না দেয়, 
বাক্যে কোনরূপেই শাস্তি বা “শমতা? অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং এ স্থলে 

'শমতি” শব্ষের -আর একটি সঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া বাহির করা! আবশ্তক ) সেইরূপ কোন 

অর্থের উদ্ভাবন করিতে না পারিয়াই বোধ হয় রমণীবাবু শেষোক্ত স্থলে “শমতি” শবের 

অর্থ লিখেন নাই। বস্ততঃ "শাস্তি, বা 'শমতা” অর্থ প্রথম উদ্দাহরণেও্ঁ সঙ্গত হইতে 

পারে না; "শাস্তি বা শমত। পাওয়া” অর্থে "শান্তি বা শমতা দেওয়া” বাক্যের প্রয়োগ 

নিতান্ত বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক সন্দেহ নাই। আমাদিগের দৃষ্ট পদকল্পতরুর চারিখানা হস্তলিখিত 
পুধিতেই “শমতি* স্থলে “সমতি” পাঠ আছে। 'সমতি* শব্দটি সংস্কৃত “সম্মতি শব্-জাত ) 
হিন্দী ভাষায় “সম্মতি” অর্থে “ুম্তী' শব্দের ব্যবহার আছে") সম্মতি অর্থে পদাবলি- 
সাহিত্যের অন্তভ্রও 'সমতি' শব্ষের প্রয়োগ দেখা যায়, বথা,_ 

“সরস-বিরসমস্ষি ইঙ্গিতে রসবতি 

অসমতি সমতি.বুবাব।” 

-_রাধামোহন ; পদকল্পতরুর ৪৪৮ সংখ্যক পদ। 

জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত উদাহরণ ছুইটিতে “সমতি” পাঠ ও উহার “সম্মতি বা সাড়া 

দেওয়! অর্থই সুসঙ্গত) সুতরাং এ স্থলে যে “সকার ও “শ/কারের গোলযোগ হেতু 

পাঠ-বিকৃতি ও তজ্জন্ত অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, ইহ! নিঃসন্দেহে বল! হাইতে পারে। 

পূর্ববঙ্জে নিয়শ্রেণীর লোকেরা “সাড়া দেওয়া” অর্থে. “নুমৈড় দেওয়া” বাক্যের ব্যবহার 
করিয়া থাকে | আমাদিগের বিবেচনা হয় যে, “সম্মতি শব হইতেই এই "মুমড়ি” বা 

. ক ভাক্তা+ ফ্যালনের হিন্ুহানী-ইংরেক্সী অভিধানে “বস্ ঠী'ও শব দেখুন। 



গন ১০২২) জঞানদাসের পদাবলী ১৭৯ 
“নু মৈড়' শব্ধ উদ্ভূত হইয়াছে ; কারণ, অস্ত্য “ত” অক্ষর অপল্রংশে “ড়” অক্ষরে পরিবর্তিত 
হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙ্গাল! ও হিন্দী ভাষায় একান্ত বিরল নহে। যথা (সংস্কত ) “পতন'__ 

( বাঙ্গাল! ) পড়ন ) (সংস্কৃত ) উদ্কৃত'--( বাঙ্গালা) “িদড়া”, (হিন্দী) 'উধেড়।” ) সেংস্কত) 

অর্ধাবৃত --বো্গালা ) 'আউদড়', “আছড়') (সংস্কত ) “নিঞ্জিত'--( বাঙ্গাল! ) “নিঙগড়া”। 

সাড়া” শবটির সহিত “জুমৈড়' শব্ষের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাছা চিন্তনীল়্। 

(২) “ব-কার ও “কারের গোলযোগ 

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে “ব ও “র” অক্ষর ছুইটি সর্বত্র বিভিন্নরূপে লিখিত হয় 

নাই। কোন কোন পুথিতে "র* অক্ষর “ব-কারের ্তায় এবং “ব অক্ষরটি 'ব' অর্থাৎ 

হ্সস্ত 'ব,-কারের ন্তার দৃষ্ট হয়; হুসন্ত চিহ্নটি আবার অনেক স্থলে লিপিকর-প্রমাদে 

পরিত্যক্ত হইয়া! “ব' ও “র” অক্ষরের ভেদ-চিহ্ন লুপ্ত করিয়! ফেলিয়াছে। এরপ স্থলে 

শবের অর্থন্থারা 'ব ও “র” স্থির করা ব্যতীত অন্ত উপার নাই?) সুতরাং বিচার্ধ্য 

শব্ষটির অর্থন| বুঝিতে পারায় অনেক সময়ে যে, 'ব, ও্র-কারের গোলযোগ হেতু 

পাঠ-বিভ্রাট খটিবে__ইহ1 সহজেই বুঝা! যাইতে পারে । “ব' ও “রঃ-কারের গোঁলযোগের 
দৃষ্টান্ত পদাবলি-সাহিত্যে অনেক দেখ! যায়) আমর! জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে নিয়ে 
কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। 

“মুখে হাসি মিশা বানী বায়। 

রমিয়া অমিয়! বিধু জগত মাভায় ॥”--২* পৃষ্টা 
“তাছে হাসি কর কথা খানি। 

অমিয়া,রমিয়! বিধুর পড়িল অবনী ॥”--২১ পৃষ্ঠা। 

বলা বাহুল্য যে, “রমিয়া* পাঠে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না) উভয় স্থলেই 

রমিয়াঃ শব্ষের পরিবর্তে “বমিয়।” পাঠ হইবে। এবাস্ব।” এই অলমাপিক! ক্রিয়া-পদ ও 

'বমিত” এই ক্ত প্রত্যয়াস্ত বিশেষণ উভয়ের অপত্রংশ হইতেই “বমিয়া” শব হইতে পারে। 

দ্বিতীয় উদাহরণে "বমন করিয়া অর্থে “বমিয়” শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণ-সিদ্ধ নহে 

বলিয়া! যাহার আপত্তি করেন, তীহারা “মিয়া শবের “বমিত' অর্থ গ্রহণ করিতে 

পারেন) বস্ততঃ 'বমিত' অর্থে “মিয়া” শব্ষের প্রয়োগ পদাবলি-সাহিত্যে দুষ্ট হয় না, 

গ্ৃতরাং আমাদিগের মতে দ্বিতীয় উদ্দাহরণের অশুদ্ধ প্রয়োগ কবি-প্রয়োগ বলিয়৷ সমর্থন 

করাই সমীচীন পন্থা । 

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত বথা,-_. 
“দেখবি মোহন গোকুল-চন্দ। 

রাধা রসবতী | রসিকা-শিরোমণি 

নব পরিচয় অন্থবন্ধ ॥*--.২৬ পৃষ্ঠা । 
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“দেখাব সথি স্তাম চন্দ 

ইন্দুবদনী রাধিকা ।” ---১২১ পৃষ্ঠা 
'দবেখিবে' অর্থ এস্থলে স্থুসঙ্গত নহে; আমাদিগের দৃ্ই তিনথান! হম্তলিখিত পুধিতে 

“দেখ রি+ পাঠ আছে। “রি? ও বাঙ্গাল। «রে? সমার্থক ) প্রভেদ এই ষে, হিম্ীতে স্ত্রীলোকের 

সপ্োধনেই ?রি+ ব্যবন্ধত হয়) যথা, 
“সে বরখা রিতমে কৈসে রহ" একলি 

বীতি রয়না দিন বিপদ ভেল ভারি 

এরি সথি রি।”-_হিন্দী গীত। 

পঙ্গাবলি-সাহিত্যের অন্যব্রও “রি? দৃষ্ট হয়) বথা,__ 
“আল রি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে। 

যো তুয়া দুখে ছুথায়ত শত গুণ 

তাহারে কি বেদন ন! কহিয়ে ॥” 

- বিন্দু) প.ক-ত, ৭১ সংখ্যক পদ । 

পুনশ্চ বখ।,-- ৃ 

“গিরিবর নিকট খেলত শ্টামস্থন্দর 

ঘর্ণিত নয়ন বিশাল। 

নৌতুন তৃণ হেরিয়া ষমুনাতট 

চঞ্চল ধার গোপাল ॥*---৩৬ পৃষ্ঠা । 

বল! বাল্য বে, 'ধার, পাঠে কোনই অর্থ হয় না) আমাদিগের দৃষ্ সকলগুলি পুথিতেই 
ধধাবঃ পাঠ আছে; উহাতে অর্থ হইবে-_*নুতন তৃণ দেখিয়া গোপাল অর্থাৎ ধেনুর পাল 

(শরীক নহে ) চঞ্চল.ভাবে যমুনার তটে ধাবিত হইতেছে ।» 

পুনশ্চ বা. 

“তোমার অধর-রম পানে মোর আশ। 

করজ লিখিয়া লহ মুই তয়! দাস।”-_-২২* পৃষ্ঠ! । 
“এত পরিহারে কহিয়ে তোমারে 

মনে না ভাবিহ আন। 

কর লিখিয়া লেহয়ে আমার 

দাস করি অভিমান 1*-_২২১ পৃষ্ঠা । 

“কয়জ+ শবটি মুসলয়ান-অধিকার সময়ে আরবী ভাষ! হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হুইয়াছে। 
উদ্ধৃত স্থলে কর্জপর্র (8০70) লিখা অর্থ সংলগ্ন হয় না? দাস-পত্র অর্থাৎ দাঁদরূপে আত্ম- 
বিক্রয়ই পদদকর্তার অভিপ্রেত অর্থ। আমাদিগের দৃই তিনখান! হম্তলিখিত পুধিতে “কৰজ' 

পাঃ আছে) আরবী “কবজ' শব্ের অর্থ 'রলিদ') শতাধিক বৎসর পুর্বে আহাদিগের 



পন ১৬২২] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৮১ 

দেশে বিক্রয় কবালার সঙ্গে একখানা “কবজ লিখিত হইত) তাহাতে কবালার লিখিত 

মূল্যের টাক! প্রাপ্ত হুইর়। বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রীত ভূমির দখল ত্যাগ করিলেন-. 

এইরূপ 'এবারত? লিখা থাকিত) উদ্ধৃত উদাহরণে ঠিক সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে ) 
স্থতরাং এ স্থলে “কবজ"ই প্রক্কুত পাঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

(৩) “ল” ও “ন-কারের গোলযোগ 

প্রাচীন পুথির “ল, ও “ন/-অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি হুক্ম। লিপিকরদিগের 

অগ্রনিধানে অনেক স্থলেই সেই সুস্ম পার্থক্যটি রক্ষিত ন! হওয়ায় 'ল+ ও “ন অক্ষরের 
গোলযে।গ হেতু পাঠ-বিক্কৃতির কারণ ঘটিয়াছে। 

“ল” ও “ন*-কারের গোলযে।গের সর্বপ্রধান দৃষ্টাস্ত 'নেহ? ও 'লেছ, শব্বছয়। সংস্কৃত 
“গ্েহ” শব্দের অপভরংশ হইতে “সিনেহ" ও “নেহ” শব উৎপন্ন হইয়াছে। পদাবলি-সাহিত্যের 

হম্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থে “স্থুলেহ” ও লেহ” শব্দের বহুল ব্যবহার ছৃষ্ হয়। বিভ্ভাপতির 

পদাবলির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয় “নুলেহ ও 'লেহ' শব্ধ অশুদ্ধ বিবেচনায় 

সর্বত্রই পসিনেহ+ ও “নেহ+ লিখিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, সিনেহ, ও “নেহ' কূপ 

ছইটিই গ্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদ্গ্রস্থালয়ে রক্ষিত পদকল্পতরুর একখান! পুথিতে আমর! 

কোথায়ও “লেহ” বা “নুলেহ” শন্ব পাই নাই, উহাদিগের পরিবর্তে নেহ, ও “ম্থুনেহ 

পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও “নেহ* শবেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়) সুতরাং “ল+ ও 
“ন” অক্ষরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে 'লেহ' ও “সুলেছ? শব ছুইটির উৎপত্তি হইয়াছে--ইহ! 

অন্থমান করিলে অসঙ্গত হইবে না । কিন্তু ভাষা-তত্বের আলোচনা করিলে এইক্প ভ্রান্ত 

সাদৃষ্তের (9189 ৪0810£5 ) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়! যায়। যে শব একবার ভাবায় চলিয়া 

গিয়াছে, তাহা বুৎপত্তি-সিদ্ধ না হইলেও তাহ! পরিত্যাগ কর! অসস্ভব। একরিলু*, 'গেলু” 
ইত্যাদি রূপ “করি”, “গে” ইত্যাদি দ্ধপ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন ও বিশুদ্ধ হইলেও “করিস”, 
“গেছ” শবগুলিকে এখন অশুদ্ধ বলিয়! ত্যাগ করা যাইতে পারে না। সুতরাং বর্তমান 
সময়ে “লেহ+ ও 'মুলেহ" শব্ধ ছুইটিকেও পাঠ-বিকৃতির উদাহরণস্বরূপ গণ্য করা! অসঙ্গত 

বিবেচনায় আমর! জঞানদাসের পদাবলী হইতে অন্ত কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দেখাইতেছি) বথা,-- 

“অলখিতে হদয়ক অন্তর অপহর 

পাশরিণ ন! হয় স্বপনে ।*--২২ পৃষ্ঠা। 

“্পুলকি রহুল তন গুন পরসঙ্গ। 

নীপ-নিকরে কিয়ে পুজন অনঙ্গ 1"-__-২৪ পৃ 
“জ্ঞানাস কহে কাহাই পাগুনি কর দুর। 
চরণে পরাও তুমি কনয় নৃপুর ॥*__১০* পৃষ্ঠা। 

প্রথঘ উদ্দাহরণের 'পাশরিপ' পাঠ অর্থ-শূন্ভ) উহার স্থলে 'পানরিল” পাঠ হইবে) 
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'পাসরিল” শব্ষের অর্থ'পাঁসরণ' অর্থাৎ বিশ্বরণের যোগ্য । যোগ্য অর্থে ও অতীত কালেন্র 
ক্ত' প্রত্যয়ের অর্থে কৃদত্ত-বিভক্তি “ইল"-প্রতায়াস্ত শব্ধের প্রয়োগ পদাবলি-সাহিত্যে অনেক 

আছে; বথা,-- 

"যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়। 

থেপিল বাণ যেন রাখিল নয় ॥*-_জ্ঞানদাস, ১৭৭ পৃষ্ঠ! । 

অর্থাৎ ক্ষিপ্ত বাণ রক্ষণের যোগ্য নহে। 

দ্বিতীয় উদাহরণের 'পুজন” স্থলে 'পৃজল' পাঠই সমীচীন বটে 7 “পুজল+ শবের কতৃ্পদ 
ততনু* ) পংক্তিদ্বয়ের অর্থ এই যে," শ্রীরাধার ) দেহ (শ্রীকৃষ্ণের) পুনঃগ্রসঙ্গে রোমাঞ্চিত 

হইয়! রহিল? ( প্র তনু) কমস্ব-সমূহ দ্বার। কি (প্রেম-দেবতা ) কন্দর্পকে (সন্তষ্ট করার জন্ত ) 

পূজা করিল?” 

তৃতীয় উদাহরণের পংক্তি-হয়,-_ 
“প্রাণনাথ কি বলিব তোরে । 

জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে ॥ ধর ॥ 

তোমার পীত ধটী আমারে দেহ পরি। 
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলাইয়৷ কবরী |» 

ইত্যাদি পদটির ভপিতা। শ্রীরাধার সখী-স্থানীয় পদ-কর্তা শরীরকে বলিতেছেন,_“ওহে 
্রীকৃষ্চ! তুমি (ই্রীরাধার) পাণুনি (1) দূর কর এবং চরণে স্বর্ণনৃপুর পরিষীন করাও।” 
রমণী বাবু “পাশুনি' শফটি পিগুন” বা “পৈশুন্ত+ শব্জের অপত্রংশ মনে করিয়াই বোধ হয় 
লিখিয়াছেন--“পাশুনি--পাপ”। '“পাশুনি শব্বের অস্তিত্ব ও উহ্নার উল্লিখিত অর্থ তর্ক-স্থলে 

শ্বীকাঁর করিয়া লইলেও উহাতে যে এ স্থলে নিতাস্ত হান্ত-জনক অর্থ হয়, তাহা বিশেষ করিয়া 

বলিতে হইবে না। বস্ততঃ 'পাশুনি” শব্দই নাই) “পাশুলি, শবই "ল' ও “ন” অক্ষরের 

গোলযোগ হেতু 'পাগুনি” লিখিত হুইয়াছে। “পাগুলি? স্ত্রীলোকের পরিধেয় পা-ঝাপ কিংবা! & 

জাতীয় কোন অলঙ্কার হইবে ) জানদাস শ্রীরাধার সম্পূর্ণ পুরুধীকরণ উদ্দেস্তে তাহার "পাণুলী, 

খসাইয়।৷ উহার পরিবর্তে পুরুষ-অলঙ্কার নূপুর পরিধান করাইবার জন্ত সময়োচিত উপদেশ 

প্রদান করিয়া, কৌশলে একটু রসিকতা করিয়া লইয়াছেন ; কেন না নায়ক কর্তৃক নায়িকার 
চরণ ধারণ নিতান্তই হান্তকর ও সধীদিগের কৌতুক-জনক, সন্দেহ নাই। 

(8) “জ" ও “্ষ'-কারের গোলযোগ 

প্রাচীন পুথিতে 'ব* অক্ষরের পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলে 'জ” অক্ষর ব্যবহাত হুইয়াছে। 
কোন স্থলে “য়, অক্ষরটির পুটুলি লিপিকর-্রমে পরিত্যন্ত হওয়ায় “ক অক্ষরটি গ্রথ্দে 
“য? অক্ষরে এবং পরে আবার কোন পঙ্ডিতন্মন্ত লিপিকর বর্তৃক 'জ+ অক্ষরে পরিবর্তিত হইয়া 

বিষম গোলযোগের স্থঙ্টি করিয়াছে । সেইরূপ অনেক স্থলে 'অ? ও 'আ+ অক্ষরের পরিবর্তে 
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“য় ও *য়াঃ অক্ষর ব্যবন্ৃত হওয়ায়, “য়+ ও “য়া” অক্ষরের পুটুলি ভূলে পরিত্যক্ত হইয়' আগে 

“্য” ও “যা” অক্ষরে এবং পরে উহাইি “জ+ ও “জা অক্ষরে পরিবর্তিত হইয়াছে। 
আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে ইহার ছইটি হাম্তজনক উদাহরণ নিষ্ে উদ্ধৃত 

করিতেছি, যথা ১ 

“ছামরা ছুছ' জন পথে একু মেলি। 

সুজান জন সঞ্চে করু আন খেলি ॥*--২৮ পৃষ্ঠা । 

“উচচণ্ড দেখিয়া বেলা ডাকিতে আইন্ছ মোর 

যতেক গোকুলের রাখ জান। 

একেল! মন্দির মাঝে আছ তুমি কোন কাজে 
এ তোমার কেমন ঠাকুরাণ ॥*__-৩২ পৃষ্ঠা । 

প্রথম উদাহয়ণের “সুজান পাঠ-স্থলে সো আন+ পাঠ হইবে । “সে! আন শবদ্বয় কোন 

পুধিতে “সো যান লিখিত হওয়ায় ও “য়” অক্ষরের পুটুলিটি ভুলে পরিত্যক্ত হওয়ায় “সো! যাঁন 
শবই পরে কোন পর্ডিতশ্মন্ত লিপিকর কর্তৃক “স্থজান+ শবে পরিবর্তিত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় উদ্দাহরণে “রাখ জান” কিংবা 'রাখজান কোন পাঠেই অর্থ হয় না) 'রাখয়াল 

শব্দটির “য় অক্ষরের পুটুলি ভ্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় ও পরে “য” অক্ষর “জ” অক্ষরে পরিবর্ভিত 
হওয়ায় এই আপাত-ছূর্বোধ্য পাঠ-বিকৃতির শ্যঙ্টি করিয়াছে। 'রাখয়াল+ ও 'ঠাকুরাল+ শব্ধের 

অন্ত্য “ল” অক্ষর “ল” ও “ন*-কারের গোলযোগে “ন, অক্ষরে পরিবর্তিত হইয়াছে । “ঠাকুরাণী- 
শব্ষের অপত্রংশ 'ঠাকুরাণ শব থাকিলেও, 'এ স্থলে উহ্! প্রযুক্ত হইতে পারে না) এ স্থলের 

'ঠাকুরাল” শব্ধ 'ঠাকুরালি+ শব্দেরই রূপান্তর এবং উহার অর্থ “বড়মানফি। 

(৫) ও ও তু? অক্ষরের গোলযোগ 

অনেক প্রাচীন পুথিতেই "ও" অক্ষর ও “ভূ” অক্ষর দেখিতে একই প্রকার । সুতরাং 
উহ্থাদিগের গোলযোগে যে পাঠ-বিভ্রাট ঘটিবে, তাহা সহজেই অন্থুমেয়। 

জ্ঞানদাসের পদ্থাবলী হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,_ 
*উলট কদলী উরু গুরুয়৷ নিতম্ব । 
জ্ঞানদাসের পছ' জিয়ে তুই অবলম্ব ।”__৫৫ পৃষ্ঠা । 

তুই” পাঠে কোনই অর্থ হয় না। উদ্ধৃত পংক্তিছয় শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনাত্বক “চল ঢল 
কসিত কাঞ্চন তন্গ গোরী” ইত্যাদি পদ্দের ভণিতা। জ্ঞানদাঁস অপুর্ব রসিকতার সহিত 

বলিতেছেন,--”. শ্রীরাধার) উরু উল্ট1 কদ্দলী-তরু (স্বরূপ) ও নিতম্ব বিশাল ( অর্থাৎ ঘটের 

স্বরূপ )) জ্ঞানদাসের প্রভু শ্রীকঞ্চ ( জলমগ্ ব্যক্তির স্তায় ) উহ! আশ্রন করিয়া ( ভব-সাগরে ) 

বাচিয়া আছেন।” এস্থলে “ওই, শব্ধ প্রাচীন পুথিতে 'তুই” শব্ষের সমানাকার বলিয়া 
পরবর্তী লিপিকর কর্তৃক ভ্রমবশতঃ “তুই শব্দে পরিবর্তিত হ্ইয়াছে। 
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(৬) অন্যান্য অক্ষরের বিপর্ধ্যাস হেতু পাঠ-বিকৃতি 
অস্তান্ত অক্ষরের বিপর্যাদ-বশতঃও অনেক স্থলে পা$বিক্কৃতি তৃষ্ট হয়; আমর! নিয়ে 

উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি,_ 

“এ সখি এ সখি দেখলু নারী। 

হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি ॥*-২৯ পৃষ্ঠা । 

নায়িকার দর্শন-জনিত আনন্দে যুগ-চতুষ্টরকে হরণ করিল+__এরপ অর্থ যে নিতান্তই 
অসংলগ্ন, তাহা! বল! বাহুল্য । এই পদটি পদকল্পতরু গ্রন্থে নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

সংগৃহীত “পদরত্বাকর” গ্রস্থে-_"হেরইতে হরখে” ইত্যাদি স্থলে “হেরইতে হরখ রহগ্গ যুগ 
চারি ॥” পাঠ আছে ;_-উহার অর্থ এই যে, “€ নায়িকাকে ) দেখিলে ( সেই ) হর্ষ যুগ-চতুষ্টয়- 

পরিমিত কাল স্থায়ী হইল।” (অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার ছার! হর্ষের প্রাবল্য ব্যঞজিত হইতেছে)। 

পুনশ্চ সেই পদ্দে-_ 

“পরসে পুছলু' হাম তাকর নাম। 

জ্ঞানদাস কহুৰ রপিক সুজান ॥*--২৯ পৃষ্ঠা । 

এ স্থলে 'পরসে* শব্দের ম্পর্শ করিয়াঃ অর্থ কোন রূপেই সংলগ্র হয় না) "পর সে” পাঠ 

কল্পন। করিয়! 'অস্তের নিকট হইতে; অর্থ করিলে যদিও কিঞ্চিৎ সংলগ্প হইতে পারে, কিন্ত 
জ্ঞানদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় পদকর্তার্দিগের পদাবলীতে 'পর সে” শবের গ্রয়োগ দেখা যায় না। 

সেইক্প অর্থ পদ-কর্তার অভিপ্রেত হইলে তিনি পর সঞ্চে” লিখিতেন। “পর সঞ্চে” পাঠ 

কোন পুধিতে নাই এবং কল্পনা করিলেও তন্ঘারা ছন্দোভঙ ঘটে) সুতরাং “পরসে, 

পাঠের পরিবর্তে পদরত্বাকর গ্রন্থের “পরথে* পাঠই সম্মীচীন বোধ হয়। 'পরথে' অর্থাৎ 

পরোক্ষে, কি ন! শ্রীরাধার অসমক্ষে আমি তাহার নাম (নিকটস্থ লোকদিগকে ) জিজ্ঞাস! 

করিলাম, ইহাই এ পংক্তির অর্থ। অপরিচিত কুল-কামিনীর নিকট নাম জিজ্ঞাসা কিংবা 

তাহার সমক্ষে অন্তের নিকট তাহার নাম-জিজ্ঞাসা-ইহার কোনটিই ভঙ্রোচিত নহে) 
সে জন্তই--- ৃ্ 

“জ্ঞানদাস কহ রসিক জ্ুজান ॥* 

অর্থাৎ জ্ঞানদাস তাহ! দেখিয়া কহিতেছেন, (হে শ্রীক্কষ্ণ!) তুমি বিলক্ষণ রসিক ও সজ্জন 

বটে। পদ-রত্বাকরের 'জ্ঞানদাস কহ" পাঠই শুদ্ধ; কারণ, “কহব' পাঠে ছন্গঃপতন ঘটে ও 

ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ প্রয়োগের কোন সার্থকতাও দেখা যায় না। 

পুনশ্চ-_ 
“ভুলিল চকোর চাদ জন পাওল 

মন্দিরে নাচয়ে ফেরি ।”-_-৩৯ পৃষ্ঠা । 
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'ভূলিল' পাঠে ভাল অর্থ হয় না) 'ভূখিল” অর্থাৎ ক্ষুধিত চকোর যেন চক্দ্রকে 

প্রাপ্ত ইহল, ইহাই সঙ্গত অর্থ বটে। 

পুনম্চ-_ 
“সজনি ও কথা কখন নয়। 

হাম জুনাগর গুণের সাগর 

পড়িন্থু কোলে ঘুমায় ॥ কর 1--৮২ পৃষ্ঠ1। 

পদকল্পতরুর চারিখান! হস্তলিখিত পুথিতে “কখন” স্থলে “কহিল” এবং পদরত্বাকরে 

“কথন? পাঠ আছে। «কহিল নয়” অর্থাৎ “কহিবার যেগ্যে নয়” । পদরত্বাকরের “কথন” পাঠ 

অপেক্ষা “কহিল? পাঠই সমীচীন। “কথন শব্ের ৭ অক্ষরটি সাদৃশ্টবশতঃ “খ” অক্ষরে 

পরিবর্তিত হইয়াই যে এই পাঠ-বিরুতির স্থষ্টি করিয়াছে, তাহ! সহজেই বুঝা যায়। 

পুনশ্চ __ 
“বয়স কিশোর মোহন ঠাঁম 

নিরথি মুরছি পতত কাম 

সজল জলদ শ্যাম ধাম 
পিল বসন দামিনী।৮--১২৬ পৃষ্ঠা । 

আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুথিতেই “তত, স্থলে 'পড়ত” পাঠ আছেঃ উহ্াই সঙ্গত পাঠ । 

কারণ, হিন্দী, সৈথিল কিন্বা বাঙ্গালা পদাবলি-সাহিত্যে “পত” ধাতুর অপত্রংশ-জাত “পড়ই+, 

'পড়ত,, “পড়ল ইত্যাদি পদেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, 'পতই*, 'পতত+, “পতল” ইত্যাদি প্রয়োগ 

কোথাও পায়! যায় না। 

পিঙল বসন দামিনী” বাকোর 'পিউল* পাঠ বটতলার মুভ্তিত গ্রন্থে ও উহার আরশ 

পুথিতে পাওয়া গেলেও উহা সমর্থনযোগ্য নহে। গপিঙউল” শবে পীত-বর্ণ বুঝায় না, 

সুতরাং উহু! শ্রীকৃষ্ণের তড়িঘর্ণ গীত বনের প্রতি প্রযোজ্য হুইতে পারে না । চত্তী- 

দাসের 'পরাপনাথকে সপনে দেখিলু” ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদের-__ 

“পিয়ল বরণ বসনখানিতে 

মুখানি আমার মোছে।* 

বাক্যের স্তার এ স্থলেও তিনথান! প্রাচীন পুধিতেই শপিয়ল' পাঠ আছে) “গীত” 

শব্ধ হইতেই অপত্রংশ 'পিয়ল” শব উৎপ্ন হইয়াছে; ইহার ত্ত্য "ল” অক্ষরটি “স্টামল', 

“পি্গল প্রভৃতি লকারাস্ত শষের ভ্রান্ত-সাদৃষ্ঠ হইতে জাঁত বলিয়াই বিবেচন। হয়। 
পুনশ্চ-- 

“যে মোর করমে লিখন আছিল 

র্ বিহি ঘটাওল মোরে । 
তোমর! কুলবস্বী দ্বখিন্থ চুকতি 

কুল লৈয়! থাক ঘরে ॥*--১৭৩ পৃষ্ঠা । 
হি 
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“দেখিন্থ চুকতি বাক্যের “চুকতি” পাঠে এখানে কোনই অর্থ হয় না) বটতলার মুস্রিত 

পুস্তকে ও উহার আদর্শ পুথিতে “দেখিস মুকতি”, “পদরসসার” পুথিতে “দেখিলে মুকতি” 

পদরত্বাকর ও পদকল্পতরুর অন্ততম পুথিতে “দেখিলে মুরতি” এবং অন্ত ছুইথান! পুথিতে 

“দেখিলে কুমতি' পাঠ আছে। শেষোক্ত পাঠের অর্থ-কুলবতী তোমরা আমার কুবুদ্ধি 

দেখিলে; (স্থতরাং সতর্ক হও) কুল রক্ষা করিয়া গৃহে থাক।” “তোমরা কুলবতী, 

তোমাদিগকে দেখিলে মুক্তি হয়, এইরূপ অর্থ করিলে তীব্র বিজ্রপ প্রকাশ পায়,_-প্রিষ্- 

সখীদিগের প্রতি সেইরূপ বিদ্রপোক্তি করার কোন কারণ দেখা যায় না। 
গুন্স্ড 

“রস নবলেশ দেখায়লি গোরী । 

পায়লি রতন পুন লেয়লি ছোঁড়ি ॥*--২১৭ পৃষ্ঠা । 

“ছোড়ি” পাঠ সম্পূর্ণ নিরর্থক । “ছোড়ি” স্থলে শুদ্ধ পাঠ “চোরি+ হইবে। ইহার 
প্রায় সদৃশ ভাব গোবিন্বদাসের একটি পদে দৃষ্ট হয়) যথা,__ 

“হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি । 

দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥” 
প-ক-ত, ৫২ সংখ্যক পদ। 

“হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ । 

নলিনী বিছায়ত কণ্ট ক-শেজ ॥”-_-২৩৫ পৃষ্ঠা । 

রমণী বাবু 'উগ” একটি পৃথক শব্ধ মনে করিয়া উহার অর্থ লিখিয়াছেন “উগ্র+। 
বন্ততঃ “উগ্র” অর্থে উগ” শবের প্রয়োগ দেখা যায় না) এরূপ শষ বা অর্থ থাকিলেও 

হতে” শবটিকে “হৈতে+ কল্পনা করিয়া “হিমকর দিনকর-তেজ হইতে উগ্র” এরূপ দুরা্য় ও 
ছরব্বয় না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুথিতেই “উগইতে” পাঠ 
আছে; “উগইতে” শব্দের অর্থ এখানে “উদ্দিত হইলে? ) সুতরাং “হিমকর উগইতে' ইত্যাদি 

বাক্যের অর্থ--“চন্জর উদিত হুইলে সুর্যের তেজ (বিস্তার করে) অর্থাৎ শ্রীরাধার বিরহ- 

জনিত সন্তাপ হেতু শীতরশ্মি চক্র উষ্ণ-রশ্যি ুর্ষ্যের স্তায় অসহা বোধ হুয়।” 
এইরনপ অক্ষর-বিপর্যযাস-জনিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণ আমর জ্ঞানদাসের পদাবলীতে 

আরও কয়েকটি প্রাপ্ত হইয়াছি)-_বাহুল্য-ভয়ে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম ন!। 

২য়। অক্ষর-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি 
নান! কারণেই অক্ষর-চ্যুতি ঘটিতে পারে) একই অক্ষর কোন শবে পাশাপাশি তাবে 

একাধিক বার প্রযুক্ত হইলে, লিপিকর-্রমে ছই একটি পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা! অধিক 

বটে। আমর! জ্ঞানদাঁসের পদাবলী হইতে অক্গরচ্যুতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি 



গন ১৩২২ ] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৮৭ 

“অপরূপ পবনে সঘন তন্ দোলত 

গগন সহিত দ্বিজরাঁজ। 

চঞ্চল চরণ- কমল মণি নূপুর 

শবদ মঙ্গল পুর |”__৭৩ পৃষ্ঠ | 

পদকল্পতরুর সকল পুথিতেই “শবদ” স্থলে “সশবদ” পাঠ আছে) তবে কোন কোন 

পুধিতে প্রাচীন রীতি অনুসারে উহা! 'সসবদ” লিখিত হুইয়াছে। এই “সসবদ” শবে “স 

অক্ষরটি পাশাপাশি ভাবে ছইবার প্রযুক্ত হওয়ায় উহা! ভ্রম-জনিত বিবেচনা! করিয়! নিরক্ষর 
ছন্দোজ্ঞান-হীন লিপিকর কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় ও তৎপরে পণ্ডিতম্মন্ত কোন লিপিকর 
কর্তৃক “সবদ' 'শবদ,রূপে পরিবর্তিত হওয়ারই এই পাঠ-বিক্ৃতির কারণ ঘটিয়াছে। 
অক্ষর-চ্তিতে প্রায়শই অর্থের অসঙ্গতি ও ছন্দৌভঙ্গ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং অর্থ-বিচার ও 
ছন্দোবিজঞানই এই শ্রেণীর পাঠ-বিকৃতি নির্ণয়ের প্রধান উপায়। অর্থ ও ছন্দোবিচার 

দ্বারা বর্ণ-চ্যুতি অন্থুমিত হইলে যদ্দি কোন প্রাচীন পুথির পাঠের ছারা অর্থ ও ছন্দের 
অসঙ্গতি বিদুরিত হয়, তাহা হইলে উহাই ষে প্রকৃত পাঠ, তৎসম্বন্ধে আর ফোন সন্দেহ 

থাকিতে পারে না। উদ্ধৃত উদাহরণে “সশবদ পাঠ গ্রহণ না করিলে অর্থের অসঙ্গতি ও 

ছন্বোদোষ নিবারিত হয় না, সুতরাং উহাই শুদ্ধ পাঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথ1,-- 
*একসরি যাইতে যমুনা-তীর । 

অলখিতে আওল শ্টাম-শরীর ॥ 

অন্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস। 

কত বেরি হেরি হেরি মৃদু মৃছ হাস ।*--৯২ পৃষ্ঠা । 

এ স্থলে 'অন্বরে অর্থাৎ বন্ত্রে আমার অঙ্গ উদাস অর্থাৎ উক্ত ছিল'--এই বাকাটি 

বিরুদ্ধার্থ বলিয়াই বিবেচনা হয়) পদকল্পতরুর ছুইখানা! পুথিতে “অসম্বরে ছিল মোর অঙ্গ 

উদাস” পাঠ আছে। পদাবলি-দাহিত্যে সংযুক্ত বর্ণের পূর্বের অক্ষর বিবক্ষা' (00102. ) 
বশতঃ কখনও গুরু, কখনও লঘু হয়, স্থতরাং এ স্থলে 'অন্বরে” ও “অসম্বরে' উভয় পাঠেই 
ছন্দ বজায় থাকে। সুতরাং কেবল অর্থের অসঙ্গতি দর্শনেই অন্বরে পাঠের পরিবর্তে 

“অসন্বরে' পাঠ শ্বীকার করিতে হইবে। ইহ! বর্ণ-বিপধ্যাস ও বর্ণচ্যুতি উভয়বিধ কারণ- 
জনিত পা$-বিক্কৃতির দৃষ্টাপ্ত বটে । 

পুনশ্চ. 

প্বীপ রবাব মুরজ পিনা। 
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস ॥”--১১৫ পৃষ্ঠা । 
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“পিনাস” শবটির সহিত একট সাহিত্যিক বাগধুদ্ধের ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে; 
তাহা না বলিলে চলিতেছে না। বিস্তাপতির পদাবলীর সম্পাদক স্ব্গায় জগঘন্ধু বাবুর 
কিংব! শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু কিংবা শ্রীযুক্ত সারদ! বাবু_ইঙ্াদিগের মধ্যে কে, আমাদিগের ঠিক 
স্মরণ নাই, বিস্ভাপতির “খাতুপতি রাতি রসিকবর রাজ ।” ইত্যাদি সান্গগ্রাস পদের-_ 

“্রটতি রবাব মহতী কপিনাশ। 

রাধারমণ করু মুরলী বিলাস ॥* 

পংক্তি-্বত্নের টীকা করিতে যাইয়! “মহতী” ও “কপিনাশ' পৃথক্ শব স্থির করিয়া 'কপিনাশ+ 
শব্ষের অর্থ “এক প্রকার বাস্ধযন্ত্র লিখায়, স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয় তাহার বিদ্তাপতির 
সংস্করণে বিজ্রপ করিয়া লিখিয়াছেন,_-“কপিনাশ নামে কোন বাবন্ত্র আছে, ইহ! .কেবল 
আধুনিক কোন প্রতুর টীকাতেই দেখিলাম । অন্ত কোথাও শুনি নাই 1” কাব্যবিশারদ 
মহাশয়ের এই উক্তির কেহ প্রতিবাদ করিয়াছেন কি না, জানি না) বিভ্তাপতির পরবর্তী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রবাবু কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বহু পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতির 
সুষীমাংসা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও নিঃসন্দেহে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ধ্ৃত-_ 
“্রটতি রবাব মহতীক পিনাশ* পাঠ এবং তাহার প্রতিপাদদিত 'মহুতীক”, 'পিনাশ 
বা পপনাক+ শব্ের বাদ্যযন্ত্র অর্থই ম্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তবে 'মহতীক' পাঠে 

ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য বলিয়! তিনি 'মহতীক* স্থলে 'মহতিক+ পাঠ গ্রহণ করিয়। “মহতিক+__ 
'মহতী (নারদ-বীপা ) বৃহৎ বীণা অর্থ লিখিয়াছেন। কাব্যবিশারদ ঘহাশয় তাহার 
উক্তির পোষকতায় জ্ঞান্দাসের পদাবলী হইতে ছন্দোভঙ্গ-দোষ-ছু্ট “বীণ রবাব মুরজ 
পিনাস” ইত্যাদি পংক্তিদ্ব় উদ্ধৃত করিয়াছেন। “বীণ রবাঁব মুরজ পিনাস* 
পংক্তিতে যে একমাত্রাত্মবক একটি অক্ষরের অভাব অনুভূত হয়, উহা ছন্দোবিৎ 
পাঠকবর্গকে বিশেষ করিয়! বলিতে হইবে না) আমর ছন্দোভঙ্গের কারণ অন্ুসন্ধান 

করিতে বাইয়া! দেখিতে পাইলাম যে, বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থ ও উহার আদর্শ পুধি 

ব্যতীত আর সকল পুখিতেই বাণ রবাব মুরজ কপিনাস* পাঠ আছে) এই পাঠে 

ছন্দ বজায় থাকে এবং 'পিনাস+ বলিয়া যে শব নাই, 'কপিনাশ'ই প্রকৃত শব্ধ, তাহাও 

প্রমাণিত করে) কেন না, "মহতী শব্ষের স্থলে গায়ের জোরে “মহুতীক, 

পাঠ কল্পন! করিলেও “মুরজ' এই নু প্রচলিত শব্ষের স্থলে “মুরজক' শব কল্পনা করা বাতুলের 
পক্ষেও অসম্ভব; সুতরাং নিরপেক্ষ সমালোচক যে 'রটতি রবাব মহতি কপিনাশ' এবং 'বীণ 
রবাব মুরজ কপিনাশ' শুদ্ধ পাঠ বলিয়্াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন,--ইহা বলাই 

বাহুল্য। “পিনাক' ব| প্পনাপ* (1) বানযন্ত্র যেরূপ অগ্রচলিত,-_“কপিনাসও সেরূপ 
অপ্রচলিত বটে,_ন্ৃতরাং এক্সপ বাস্তযস্ত্রের নাম শুনি নাই-_-এইরূপ আপত্তি উভয় পক্ষেই 
সমান প্রযোজ্য । জ্ঞানদাসের পদ্দেই “কপিনাস+ ও “পিনাক' যঙ্ত্রের একত্র প্রয়োগ আছে) 
হখ1--- 
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*বিণা কপিনাস পিনাক ভাল 

সপ্ত সুর বাজত তাল 

এ সর-মগুল মন্দিরা ডল্ফ 

মেলি কতহু গাঁযর়নী।”--প-ক ত, ১২৭৮ সংখ্যক পদ । 

এ স্থলে “কপিনাস' ও এ্পনাক* যে পৃথক্ বাগ্যন্ত্--_তাহ। স্পষ্টই বুঝা! যাইতেছে; কোন 

হুম্্বুদ্ধি ব্যক্তি 'মহীতক, ও 'মুরজক” শবের স্থায় যদি পবণাক+* শবেও 'বীণ।” বুঝেন, তাহ! 

হইলে "পিনাস* ও প্পনাক একই বাস্তবস্ত্রের কি অন্ত যে পুনরুক্তি হইয়াছে, তজ্জন্ত আরও 

যে কত সুক্ কল্পনার আশ্রয় লইতে হুইবে, তাহা স্থুলবুদ্ধি আমাদিগের চিন্তার অগম্য। রমণী 
বাবুর সংস্করণে উদ্ধৃত কলিটি এইরূপ লিখিত হইয়াছে ; বথা,_ 

“বিশাল পিনাঁক ভাল 

সপ্ত সুর বাজত তাল 

এ সব রস-মগ্ডল 

মন্দিরা ডন্ু কেলি কতহ' গায়নী।”-_১২৬ পৃষ্ঠা । 

এই পাঠে অক্ষর-বিপর্ধ্যাস, অক্ষর-চ্যতি ও শবচ্যুতি-জনতি অর্থ ও ছন্দের অসঙ্গতি 
অনিবার্ধ্য ) সুতরাং পদ্রকল্পতরুর উদ্ধৃত পাঠই সমীচীন বটে। পদাবলী-সাহিত্যে 'পিনাক 

নামক যস্ত্রেরই প্রয়োগ আছে; “পিনাস+ বা "পনাশ+ বলিয়া কোন শব্ধ নাই। 

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত বথা,_ 
“সখি মোর নব অনুরাগে । 

পরবশ জীউ না রবে পুন্ভাগে ॥*--১৬৪ পৃষ্ঠা । 

'পরবশ জীউ না, ইত্যাদি বাক্য অর্থ-শুন্ত। পদকল্পতরুর তিনখানা পুথিতে 'পরবশ কিউ 

না উবরে পুন ভাগে” ও একখান! পুথিতে “উবরে' স্থলে 'উরবে” পাঠ আছে। 'উরবে, 

পাঠের “উ? অক্ষরটি লিপিকর-দোষে পরিত্যক্ত হওয়াতেই 'পরবশ জীউ ন! রবে” ইত্যাদি পাঠ- 

বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছে। পুথিগুলিতে “জীউ, পাঠই আছে, কিন্তু পরবশ জীউ না রবে 
পুনভাঁগে লিখিলে ছন্দোভঙ্গ অনিবাধ্য হয় বলিয়া! “জীউ” স্থলে 'জিউ' পাঠ কন্িত 
হইয়াছে । “উবর" ধাতুর অর্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঞ্গালা শব-কোযে-_“উবর... 
ধাতু, (সং উদ্বৃত ধাতু । হিং উবর, ওং মং ওহল ধাতু) উবরি--উদ্বৃত্ত হই? প্রঃ__ 

প্রসাদ উবরিল খায় সহশ্রেক জন ( চৈঃ চঃ)। ( অপ্রচঃ )” লিখিত হইয়াছে। “না উবরে, 

বাক্যের অর্থ “উদ্বৃত্ত হয় ন।+ অর্থাৎ “বিচ্ছিন্ন ন1 হইয়া, কণ্ঠার় কণায় পুণ হইয়া থাকে,-_-এই- 

রূপ অর্থ করিলে 'পরবশ জিউ ন! উবরে পুনভাগে” এই ছরূছ পংক্তির অর্থ বেশ সংলগ্ন হ্য়। 

গ্রীরাধা সথীকে বলিতেছেন যে, নব অন্রাগ হেতু কৃষণ-প্রেমের বশীভূত তাহার প্রাধ পুণ্য- 
ভাখ্য হেতু ( ক্কফ"প্রেম হইতে ) বিচ্ছিন্ন ন! হইয়া ( উহাতেই ) পরিপূর্ণ রহ্হ্াছে। 'আঁখে 
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রৈয়। অখে নহে সদ! রহে চিতে। সে রস নিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে ॥ ইত্যাঙি পরবর্তী 
কলিগুলি দ্বারাও এইরূপ অর্থই সমর্থিত হয়। 

৩য়। শব্দ-চ্যুতি-জনিত পাঁঠ-বিকৃতি 

নানা কারণেই শব-চ্যুতি ঘটিতে পারে। প্রাচীন পুধিতে একটি শবের পাশাপাশি স্থলে 
পুনরুক্তি হইলে, সেই শব্টি বারংবার ন! লিখিয়1, পুনরুক্তি-জ্ঞাপক ২, ৩ প্রভৃতি অক্ষর 
ব্যবন্ৃত হইত। এরূপ স্থলে সেই সাক্ষেতিক অস্ক-চিহ্নটি লিপিকর-্রমে পরিত্যক্ত হইলে বে 
শবাচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিক্কৃতির কারণ ঘটিবে, তাহা অনায়াসেই বুৰা! যাইবে । এইরপ 
বিক্কৃতি দ্বারা ছন্দের মধ্যে একটা ফিক পড়িয়া যায় বলিয়৷ শবচ্যুতি সহজেই অন্মিত হইয়া 
থাকে। দৃষ্টান্ত বখ।-- 

“গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক | 

বয়ানে রহ আরতি অনেক ॥”--৭* পৃষ্ঠা । 
এখানে যে “বয়ান শব্ষের পূর্বে বা পরে একটি শব্ধ পড়িয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ-মান্জেই 

প্রতীত হয়; “গলে গলে+, “হিয়ে হিয়ে" বাক্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে বয়ানে” স্থলেও যে 

“বয়ানে বয়ানে” প্রক্কত পাঠ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। হম্তলিখিত পুথিতেও তাহাই 

পাওয়। যাইতেছে । এস্থলে বল! আবশ্তক যে, মক্ষর-চ্যুতির দৃষ্টাস্ত অপেক্ষা শব্খ-চ্যুতির 
দৃষ্টান্ত খুব বিরল । জমা-খরচ-লিখক মুস্থরীদিগের পক্ষে প্রযোজ্য “হাজারে বেজার নহি শতে 
করি ভয়। ঈশ্বর না করে যেন দশ পাঁচ হয়॥” ( অর্থাৎ ঠিকে হাজারের অঙ্ক ভূল হইলে 
ভন্ন করি না__-শতের অঙ্ক ভূল হইলে অল্প ভয় করি, ঈশ্বর না করুন, যেন দশক কিনব! এককের 
অন্ক তুল না হয__কেন না, সেই ভুল বাহির করা কঠিন )। এই উক্তিটি নকলনবিশদিগের 
পক্ষেও প্রযোজ্য বটে। একটি পংক্তি পড়িয়া গেলে তাহা! সহজেই ধরা যায়,--একটি শব 

পড়িলে তাহা ধরা তদপেক্ষ! অনেক কঠিন) একটি অক্ষর পড়িয়৷ গেলে তাহ! খু'জিয়! বাহির 
কর! নিতান্তই কঠিন কার্ধ্য, সুতরাং এ অবস্থার শবচ্যুতি অপেক্ষা অক্ষর-চ্যুতির দৃষ্ঠাস্ত বে 
অনেক বেশী পাওয়া যাইবে, তাহা সহেই বুঝ! যায়। 

৪র্ঘ। অতিরিক্ত শব্খ-প্রয়োগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি 

অতিরিক্ত শব্ব-গ্রয়োগ স্থলে প্রার়শঃই লিপিকর-প্রমাদবশতঃ একই শব্দের পুনরুক্তি দৃষ্ট 

হয়) ছন্দঃপতন ও অর্থের অদজতি দর্শনে সহজেই এই জাতীয় পাঠ-বিকৃতি নির্াত হইতে 
গারে। দৃষ্টান্ত যথা, 

“রাধা মাধৰ রতি-রস কেলি। 

বি্গধ নাগর নাগর বৈদগধি মেলি ॥*_৭8 পৃষ্ঠা । 
বলা বাহুল্য যে, দ্বিতীয় পংক্তিতে লিপিকর-প্রমাদবশতঃ একটি “নাগর শব পুনরুত 

হওয়ায় ছন্মঃপতন ও অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। 
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অতিরিক্ত শব্ধ-গ্রয়োগের আর একটি চৃষ্টাস্ত পুর্ববোন্ধ ত--. 
“এ সব রস মণল 

মন্দির ডম্থু কেলি কতহ' গায়নী।” 

পংক্কিদ্বয়ে দৃষ্ট হইবে) উহাতে “রস শবটি অতিরিক্ত লিখিত হইয়াছে) উহার “সব 

শবটি “ব+ ও “র+ অক্ষরের বিনিময়ের উদাহরণ বটে) শুদ্ধ পাঠযে'এসর মণ্ডল” হুইবে, 

তাহ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

৫ম। পদচ্ছেদের অভাঁব কিংবা! অপব্যবহার-জনিত পাঠ-বিকৃতি 

পাঠ-বিক্কৃতির কাঁরণ-সমূহের মধ্যে এই কারণটি সর্বাপেক্ষ। বিচিত্র ও কৌতুক-জনক। 
প্রাচীন পুথিতে অনেক সময়েই পৃথক্ পৃথক্ শব্দের মধ্যেও ফাক দেওয়া! হইত না) অনেক 
হিন্দী মুদ্রিত পুন্তকেও এই অদ্ভুত প্রথ! দেখ! যায়; এরপ স্থলে পরবর্তী লিপিকর সদিচ্ছ! 
হেতু শব্ধগুলি বিচ্ছিন করিয়া লিখিতে যাইয়া, অনেক সময়েই যে ভ্রমবশতঃ শব্বগুলিকে 
মিশাইয়! ফেলিয়া, তাহ! হইতে অনেক অশ্রত-পুর্বব অদভূত শব্ের স্থষ্টি করিয়! বদিবেন, ইহাতে 
আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? ১৩১৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় “প্রাচীন 

পদাবলীর পা$-ভেদ* শীর্ষক প্রবন্ধে আমর! বিস্তাপতির পদাবলী হইতে এই জাতীয় পাঠ- 
বিক্কৃতির কয়েকটি কৌতুকাবহু উদ্দাহরণ উদ্ধত করিয়াছি। এখানে জ্ঞানদাসের পদাবলী 
হইতে সেইরনপ কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব। 

প্রীরাধার বাল্য-লীলার একটি পদে মাতা কীত্তিদা! বালিকা রাধাকে বলিতেছেন, 
“বিহান হইতে কাহার বাটাতে 

কোথ৷ গিয়াছিলা বল। 

এ ক্ষীর মোদ্দক চিনীক দলক 

কে তোরে অশচরে দেল ॥*--৫৯ পৃষ্ঠা। 

শ্লীরাধা উত্তরে বলিতেছেন,_-এক অপরিচিত গোয়ালিনী আমাকে পথ হইতে নিজের 

বাড়ীতে লইয়! যাইয়!, নানারূপ আদর-বত্ব করিয়া_ 

“তবে মোর গোরা গাখানি মাজিয়া 
নাস বেশ বনাইয়!। 

হরধিত মোতে পাঠাইর। দেল 
এ সব অাচরে দিয়া ॥৮ ৬১ পৃষ্ঠ! | 

রমণী বাবু «এ সব" শষের অর্থ লিখিয়াছেন__'“চিনীর দলক ইত্যাদি।” সংস্কৃত বলি” শষ 

'হইতে পূর্ধ-বাঙ্গালায় গ্রচলিত “দল!” ও পশ্চিম-বাঙ্গালার 'ডেলা+ শব উড্ভৃত হইয়াছে; এই 

অর্থে সংস্কৃত কিংবা! ভাষা-সাহিত্যে “লক” শব্দের ব্যবহার নাই? কিন্ত রমণী বাবু কিংব! 

তাঁহার আদর্শ পৃথির লিপিকর “কদলক+ ( কলা) শব্বের আস্ক 'ক' অক্গরটিকে হঠী বিস্ক্তি্র 



১৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [৩য় সংখা 

চিন্ক মনে করিয়া, “চিনী কর্দলক* অর্থাৎ চিনী ও কলা! না বুবিয়৷ “চিনীর লক” বুৰিয়াছেন। 
জানদাসের এই খাঁটি বাঙ্গালা পদটিতে কোথাও যী বিস্তত্তি-স্চক “ক* দেখ৷ যায় না) তার 

পরে “ডেলা' অর্থে দলক* শবই নাই) সুতরাং “চিনি কদদলক'ই ষে বিশুদ্ধ পাঠ ও স্বাভাবিক 

বর্ণন!, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত খা, 
“কান্গুক বীত ভীত মঝু চিতহ্ছি' 

না জানি কি হয়ে পরিণামে । 

এুছন পিরীতিক রম নাহি হোত 

যৈছন কি রস মানে ॥”--২০৬ পৃষ্ঠা। 

এটি মানিনী শ্রীরাধার সথীর প্রতি উক্তি। রমণী বাবুর গৃহীত পাঠে চতুর্থ পংক্তির 

কোনই অর্থহয় না) তিনি অর্থ করার জন্য চেষ্টাও করেন নাই। পদকল্পতরুর হস্ত- 

লিখিত পুথিতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলির স্থলে নিম্নলিখিত পাঠ আছে 7 যখা,__ 
“কান্ক রীত ভীত মঝু চীতকি' 

না জানি কি হয়ে পরিণামে । 

ধ্ছন পিরিতক বশ নাহি হোয়ত 

যৈছন কীর সমানে ॥» 
অর্থাং-_প্রীকষ্চের রীতি দেখিয়া আমার চিত্তে ভীতি হইতেছে ; না! জানি, পঞ্জিপামে কি 

হয়! এইরূপ (লোক )প্রেষের বশ হয় না_যেমন টিয়া পাখীর ভ্তান্ন। কোন কোন 

প্রাচীন পুথিতে “বশ” স্থলে “বস+ লিখিত হুইয়াছে, সুতরাং “ব ও “রঃ অক্ষরের গোলযোগে 

উহ! 'রস+ পঠিত হওয়া! বিচিত্র নহে-_কিন্তু 'ষৈছন কীর সমানে? পংক্তিটির ছইটি শব ভাঙিয়া 

তিনটি করিয়। “ধষৈছন কি রস মানে" বাক্যের সার একটি হেঁয়ালির স্য্টি কর! যে নিতান্ত 
কৌতুকজনক, তাহা বল! বাহুল্য । 

পুনশ্চ__ 
"জীবন যৌবন সফল করি মানসি 

কান্ছ হেন বিদগধ নাছ। 

জ্ঞানদাস কহে কতিষ্থ ন! শুনিয়ে 

পিরিতি কহুই নিরবাহ ॥"--২:৪ পৃষ্ঠা । 
উদ্ধৃত পাঠ 'পিরিতি নির্বাহ কহিতেছে এইক্ধপ অদ্ভুত অর্থ ছাড়া চতুর্থ পংক্ধির 

কোন অর্থ হয় না। প্রকৃত পাঠ,__ 

“ভ্ঞানদাস কহে কতিহু না শুনিয়ে 
পিরিতিক ইহ নিরবাহ্ ॥ 

অথাৎ জ্ঞানদাস কছিতেছেন,--পিরিতির এই নির্বাহ অর্থাৎ অবসান কোথাও গুনি 
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মাই। পদকরতরুর চারিখাঁম! পুথি ও পদ-রতাকর পুথিতে শেষোক্ত বিশুদ্ধ পাঠই আছে। 

স্থৃতরাং পিরিতি কহুই নিরবাহ' পাঠ যে অসঙ্গত পদচ্ছেদ ও অক্ষর-বিপর্যযাসের সম্মিলিত 
উদ্দাহরণ, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না! 

পৃর্বোদ্ধৃত “হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ' পংক্তিটিও এইরূপ অসঙ্গত পদচ্ছেদ ও 
অক্ষর-বিপর্ধ্যাসের উদাহরণ বটে। 

আমর! বাহুল্য ভয়ে ভ্রান্ত পদচ্ছেদের আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। 
মানিনী শ্রীরাঁধ! প্রীকষ্ণকে বলিতেছেন,__ 

“শুন শুন মাধব না বোলহ আর। 

কিফল আছয়ে এত পরিহার ॥ 

পাওল তুয়া সঞ্চে প্রেমক মুল। 

খোয়লু সরবস নিরমল কুল ॥ 

পুন কিয়ে আছয়ে তুয়৷ আভলাষ। 

দুরে কর কৈতব ভ্রমরতি আশ ॥*--২২৪ পৃষ্ঠা । 

'ভ্রমরতি আশ” যে কীদৃশ পদার্থ, তাহ! রমণী বাবু লিখেন নাই, আমাদিগেরও বোধগমা 

হয় নাই। পদ্কল্পতরুর একখান! প্রাচীন পুথিতে আমরা “ভ্রমরতি আশ অংশের 
পরিবর্তে 'ভ্রমর তিয়াস” ও অন্ত একখান! পুথিতে 'ভ্রম তিয়াস” পাঠ পাইয়াছি। “ভ্রম তিয়াস' 

পাঠে ছন্দঃপতন দ্বার! একটি অক্ষরের চ্যুতি মহজেই অস্থমিত হয়) স্থতরাং “ভ্রমর তিয়াষ' 
ব। “ভ্রমর তিয়াস'ছ যে শব, তাহা এককূপ নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। মূদ্ধণ্য “ষ* যে স্থলে 

থ' লিখিত ন! হয়, সেরূপ স্থলে উহার পরিবর্তে অনেক প্রাচীন পুধিতেই 'স* ব্যবহৃত দেখা 

যায়; স্থৃতরাং 'তিয়াষ' ও “তিয়াস' যে একই 'ভৃষ!+ শবের রূপান্তর, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ভ্রমরের হায় তৃষ্ণা! যার--এইক্প বন্ত্রীহি-সমাস দ্বারা 'ভ্রমর-তৃষণ' ও তাহার অপত্রংশ “ভ্রমর- 

তিয়াষ' শব্ধ সিদ্ধ হইতে পারে ; উহাতে অর্থও সুসঙ্গত হয়। সুতরাং আমরা 'ভ্রমরতি আশ, 

পাঠটিকেও ত্রাস্ত পদচ্ছেদ ও “শ” ও “স"-কারের গোলযোগজনিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণ 

বলিয়াই বিবেচনা করি । 

৬ষ্ঠ। ভণিতাঁর গোলযোগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি 

তণিতা-পরিবর্তনের কয়েকটি স্বাভাবিক কারণ সম্বন্ধে আমর! পূর্বোক্ত *প্রাচীন পদা- 
বলীর পাঠ-ভেদ” শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি; অতএব এ স্থলে উহার পুনরুক্তি করা 
অনাবন্তক। কেবল রচনা-দর্শনে কোন একটি পদ জ্ঞানদাসের রচিত কিংবা অন্ত কোন 

কবির রচিত, তাহা স্থির কর! বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সহজসাধ্য নছে। 

“দুখের লাগিয়া এ ঘর বাদ্ধিলু 

আগুনে পুড়িয় গেল। 

২৫ 
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ইত্যাদি জ্ঞানদাসের স্ুবিখ্যাত পর্দে কোন কোন প্রাচীন পুথিতে চণ্তীদাসের ভণিত। 

আছে। পদটি যে চণ্ডীদাসের অযোগ্য নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে) স্থতরাং 
এরূপ স্থলে এ্তিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত সত্য-নির্দারণের অন্ত উপায় নাই। জ্ঞানদাসের 

আরও কয়েকটি পদের সম্বন্ধে এই কথা৷ বলা যাইতে পারে । আমর! রমণী বাবুর জ্ঞান. 

দাস হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব। 

রমণী বাবুর উদ্ধৃত “করে কর মোড়ি মিনতি করু মো সঞ্ে+ ইত্যাদি (২৯৮ পৃষ্টার) 
ব্রজ-বুলি পদটি পদবল্পতরু ও পদরসসার পুধিগুলিতে ঘনশ্তামের ভণিতাধুক্ত দেখ! যায়। 

এ স্থলেও রচনা-দর্শনে সত্য নির্ধারণ সুসাঁধা নহে । রমণী বাবুর ২০৯ পৃষ্ঠার ““'মানিনি হাম 

কহিয়ে তুয়! লাগি” ইত্যাদি ব্রজ-বুলি পদটিতে পদকল্পতরু গ্রন্থে কোন ভণিত1 নাই ) পদ- 
বন্বাকর গ্রন্থে বলরামের ভণিতা আছে। রমণীবাবুর সংস্করণে জ্ঞানদীসের ভপিতাটি ষে 

ভাবে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে উহা যে প্রক্ষিগ্ত, তাহা স্থির করিতে অধিক বিলঘ হয় না) 

এই পদটির প্রথমাংশে শ্রীরাধা অকারণে শ্রীরুষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করায় সখী তাহাকে নানা- 

রূপ প্রবোধ দিতেছেন,_ইহাই বর্ণিত হইয়াছে ? পদকল্পতরুর অস্তিম কলিটি এই-. 

“তুহ্থ' ধনি গুণবতি বুঝি করহু রীতি 
পরিজন এঁছন ভাষ। 

গুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদ গদ 

অঙ্থুমতি করল প্রকাশ ।৮-_-৫২* সংখ্যফ পদ। 
এখন শ্রীরাধা শ্রীকষ্ণের সহিত পুনশ্দিলনের অনুমতি আভাসে প্রকাশ করিলেন বলিয়াই 

যে পদ্ব-কর্তা এক নিশ্বাসে মিলন করাইয়া ছাড়িবেন, ইহ! স্বাভাবিক বোধ হয় না) রমণী বাবুর 

জ্ঞানদাস রি তাহাই করিয়াছেন । উদ্ধৃত কলির পরেই তিনি লিখিতেছেন,_ 

প্ানদাস কছে সুন্দরী সুন্দর 
মিলহি কুঞ্জক মাঝ। 

হের নয়ন মোর সফল কর তু 

যুগল পরমহি সাজ ॥৮ 

এই ভণিতার ভাব কিংবা ভাষ! যে জ্ঞানদাসের উপযুক্ত নহে, বিশেষজ্ঞ না হইলেও তাহ! 

সাহস করিয়া বলিতে পারি। পক্ষান্তরে পদরত্বাকরের ভণিতাটি কিরূপ কৌশলপূর্ণ 
দেখুন, 

১ ধনি গুণবতি বুঝি করহ রীতি 

ধছন বলরাম-ভাষ। 

গুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদগদ 

অন্গুমতি করল প্রকাশ ॥* 

পদকর্তীর! সখী-ভাবেই লীল! দর্শন ও লীল! বর্ণন করিয়া! গিয়াছেন ? স্থৃতরাং সখীর 
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মুখের শেষ কথাটি কাড়িয়৷ লইয়! পদ-কর্ত| নিজের নাম দিয়া উহা! বলায় দোষের কারণ না 
হইয়! স্থুকৌশলে কবির লীলা-তম্ময়তাই প্রকাশ করিতেছে । এই পদটির অন্ত কোন 

রচয়িত! এ্রতিহ্থাসিক প্রমাণে স্থিরীকৃত ন! হওয়1 পধ্যস্ত উল্লিখিত কারণে আমর। উহ বলরাম- 

দাসের রচিত বলিয়াই শ্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইব। 
রমণী বাবুর উদ্ধত ২১১ পৃষ্ঠার গুন গুন সুন্দরি আর কত সাধসি মান” ইত্যাদি পদটিতে 

পদকল্পতরু ও পদরদ্বাকর পুথিগুণিতে জ্ঞানদাসের পরিবণ্তে গোরবিন্মদাসের তণিতা আছে। 
রমণী বাবুর উদ্ধৃত পাঠেও অনেক অনৈক্য দেখা যায়। রমণী বাবুর ধৃত পাঠের মুল কি, 

প্রকাশ নাই। সুতরাং পদকল্পতরু ও পদরত্বাকরের প্রমাণ অন্থুসারে এই পদটি গোবিন্বদাসের 

রচিত বলিয়াই অন্মান কর! সঙ্গত বিবেচনা! করি । 

রমণী বাবুর উদ্ধৃত ২৩৪ পৃষ্টার "ফুটল কুম্ম নব কুঞ্জ কুটার বন” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটিতে 

গদকল্পতরু ও পদরত্বাকর গ্রন্থে (বিগ্তাপতির ভণিতা আছে; বিস্তাপতির সকল সংস্করণেই 

উহ! বিস্তাপতির পদাবলীর অন্তর্গত কর! হইয়াছে; এই পদের রচনার সহিত বিস্তাপতির 
রচনার যেরূপ সাতৃশ্থ দেখা যায়, জ্ঞানদাসের রচনার সহিত সেরূপ সাদৃস্ত নাই) স্থৃতরাং 

ইহ বিষ্ভাপতির পদ বলিয়াই শ্বীকার করিতে হুইবে। 

৭ম। একাধিক কারণে পাঠ'বিকৃতি 

একই স্থলে একাধিক কারণ কাধ্যকর হুইয়৷ কিরূপে পাঠ-বিক্কৃতির জটিলতা সম্পাদন 

করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পুর্কোদ্ধত-_-“'এ দব রস-মণগ্ডল”, “পরবশ জীউ ন! রবে”, 

পহিমকর উগ হতে”, “পিরিতি কহুই নিরবাহ*, “যৈছন কি রস মানে” পাঠ-বিকৃতির 

উদ্বাহরণগুলিতেই প্রাপ্ত হইয়াছি,-_এ স্থলে উহার পুনরুল্লেখ অনাবস্ত ক। 

যেখানে প্রকৃত পক্ষে কোন পাঠ-বিক্ক(ত নাই, কিন্তু টাকাকারের ভ্রমবশতঃ অর্থের অসঙ্গতি 

ঘটিয়াছে, উ্হার কতকগুলি চৃষটান্ত দেখাইলেই আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইবে। রমণী বাবু 
জ্ঞানদাসের ছরূহ বাক্যাবলীর প্রারশঃই টীক। করেন নাই) কিন্ত স্থানে স্থানে কতিপয় ছুরূহু 

অবের অর্থ দিয়াছেন। সুতরাং তাহার সংস্করণে এইরূপ অসন্ধ্যাখ্যার দৃষ্টান্ত বড় বেশী পাওয়া 
যায় নাই। পাঠ-বিক্কৃতি-জনিত অর্থের অসঙ্গতির বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে; স্থতরাং 
এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল ন!। 

(১) জ্ঞানদাসের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিত “কহইতে সে! ধনী বচন না গুন।” ইত্যাদি বয়ঃ- 

সন্ধি-বর্ণনার পদের-- 
র “কুবলয় কর চীর চিকুর চিয়াব। 

১ কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব | 
এই ছর্বোধ্য পংক্কিবয়ের অর্থ নির্ণয়ের জন্য কোন প্রপ্নান না পাইপ, রমণী বাবু কেবল 
“চিয়াব শব্ষের অর্থ বিগ্তাস' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। “টিয়া শবের এরূপ অর্থ তিনি 
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কিরূপে পাইলেন, বুঝ! বায় না। পূর্বে 'চিকুর” আছে বলিয়াই কি চিনা শব্বের অথ 

*বিষ্তাস” বলিতে হইবে ? আমরা পদাবলি-সাহিত্যে কেবল জাগরণার্থক 'চি' ধাতুর পদ 
পাইয়াঁছি ; যথা,-_ 

*কহে বস্থু রামানন্দে আনন্দে আছিন্ছ নিন্দে 

কেন বিধি চিয়াইল তায়।”__-প-ক-ত, ১৪৫ পদ । 
“চিয়াইল' অর্থাৎ 'জাগাইল+। পুনশ্চ _ 

"বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়! বনে যাইছ। 
যারে চিয়াইয়া ঢুপ্ধ পিয়াইতে নারি 

তারে তুমি গোঠেরে সাঞঙ্জাইছ ॥*--প-ক-ত, ১১৭৭ পদ । 

“চিয়াইয়া' অর্থাৎ 'জাগাইয়্া+ ৷ “চিয়াব এই “চি” ধাতুর তিউস্ত পদ্দ হইলে উহ্ছার অর্থ 

“জাগাইব' হইবে। আর যদি মৈথিল ব্যাকরণানুসারে কর1, দেখ! ইত্যার্দি অর্থে “করব”, 

“দেখব' ইত্যাদি বিশেষ্য পদের স্তায় 'জাগা+ অর্থে “চিয়াব বিশেষা পদ সিদ্ধ হইয়াছে মনে 

করা যায়, তাহা হইলে 'চিয়াব' শব্ধের অর্থ 'জাগরণ+ (৪%209)1))2) হইবে ) কিন্তু বলা 
আবশ্তক যে, মৈথিল ব্যাকরণান্থ্ষায়ী “করব”, “দেখব” ইত্যাদি বিশেষ্য পদের ব্যবহার 

আমরা বঙ্গীয় পদাবলি-সাহিত্যে কোথাও পাই নাই। বস্ততঃ ইহার কোন অর্থই এখানে 

লগ্ল হয় না। বিশেষজ্ঞগণ “চিয়াব+ শব্দের এবং উদ্ধৃত পংক্িদ্বয়ের কোন দদর্থের উদ্ভাবন 

করিতে পারিলে, জানদাসের একটি হ্েঁয়ালীর মীমাংসা হইতে পারিবে । 

(২) *কটি পীত বসন রসন! তাছে জড়া। 

বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোড়া ॥৮-_-৯ পৃষ্ঠ । 

রমণী বাবু “কোড়া” শব্ষের অর্থ পিখিয়াছেন--“মূল” | মূল অর্থে “কোড়া' শষ্ের প্রয়োগ 

আমর! প্রাপ্ত হই নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঙ্গাল! শব্ষকোষে “কোড়া” বা 'কৌড়া 
শব নাই,_“কোড়' ও 'কু'ড়ী' শব আছে। তিনি “কৌড়' শবের অর্থ__ “শাখার অগ্র* ও 
'কুড়ী” শবের অর্থ 'পুষ্পের মুকুল” লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা পদকলপতরুর পুথিগুলিতে 

“কোড়া” শব্বের পরিবর্তে সর্বত্র 'কৌড়া” পাঠই পাইয়াছি। যথা, 
“কি থেনে দেখিলু' গোরা নবীন কামের কৌড়া 

সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।*--প.ক-ত, ১১৭ পদ। 

“কুল-কলঙ্কের কৌড়া, ও 'কামের কৌড়া” উভয় স্থলেই 'কুট্যুল' ব! 'কুড়ী? অর্থই ব্যুৎপত্থি- 
সিদ্ধ ও সুসঙ্গত। “বিধাতা শ্রীকৃঞ্চকে কুল-কলক্কের কু'ড়ীরূপে নির্মাণ করিয়াছেন” এবং 
«গোরা নব-জাত কামের কু'ড়ী স্বরূপ বলায় কুল-কলঙ্ক ও কনর্প বথাক্রমে গ্রীককফ ও 

শ্ীগৌরাঙ্গের রূপে যেন মুর্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে) ইহার পরে যখন উহ! ফুল ও ফলরুপে 

বিকনিত ও পরিণত হইবে, তখন না জানি কি হইবে !--'কৌড়া” শব্ের ধ্বনি বার! ইহাই 

ব্যঞ্জিত হইতেছে। 
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(৩) পসর্ব অঙ্গ ভূষিত গোক্ষুরের ধূল!। 
উরু পর ছুলিছে বনফুলমাল! ॥৮__৪২ পৃষ্ঠা। 

রমর্পী বাবু উরু' শবের অর্থ লিখিয়াছেন 'বক্ষঃস্থল+। জ্ঞানদাসের যোড়শ গোঁপালের 
রূপ-বর্ণনায় আরও ছুই স্থলে 'উরু? বা 'উর' শবের প্রয়োগ আছে ) যথা,-_ 

“উরু পর দোলে দোল! তুলসীর দাম। 

তুবনমোহন রূপ অতি অন্পাম ॥”-_-৪৫ পৃষ্ঠা । 
“উর পরে দোলে কিবা নব গুঞ্জা-মাল। 

কঠতটে হার চারু মুকুতা প্রবাল ।৮-_-৪৫ পৃষ্ঠ! । 
বস্ততঃ এখানে “উর” কিংবা 'উরু'__যাহাই প্রন্কৃত পাঠ হউক না কেন, উরু” শকের 

এরুপ স্ৃষ্টিছাড়া অর্থ করার কোনই কারণ দেখা যায় না। বনফুল-মাল! কে ধারণ করিলেও 
তাহা উরু পর্য্স্ত দোঁছল্যমান হওয়া অস্বাভাবিক নহে; আমর! প্রীরুষ্ণের ব্রজ-বেশের যে 
চিত্র সচরাচর দেখিতে পাই, তাহাতে তাহার বন-মাঁলা জান্ু-বিলম্বীই দৃষ্ট হয়) সুতরাং 
উরু পর ছুলিছে বন-ফুল-মালা” বলিলে, কোনরূপেই উহ! অদঙ্গত হয় না। তথাপি 
পাঠের শ্তুদধাপ্ুদ্ধ বিচার করিলে উদ্ধৃত গ্লোকত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় উদ্াহরণে “উর” এবং প্রথম 
ও তৃতীয় উদাহরণে “উরু” পাঠই সঙ্গত বিবেচনা হয়। জ্ঞানদাসের স্তাঁয় ভক্ত পদ-কর্তা যে 
তুলসীর মাল্য স্থবল-নামক গোপালের নিয়-অঙ্গ উরুতে স্পর্শ করাইতে সম্মত হইবেন, 
এরূপ বিশ্বাস হয়না) পক্ষান্তরে বহুমূল্য মুক্তা! ও প্রবালের হার ক£-তট ছাড়িয়! বড় নিয়ে 
যাইতে দেখা হায় না-_ম্থতরাং উহার সহিত বৈষম্য (০০০78$1) দেখাইবার জন্ত বন-মালার 
যায় সুলভ্য গুঞ্জাহারকে উরুবিলঘ্িরূপে বর্ণিত করাই স্বাভাবিক ও সমীচীন বোঁধ হয়। 

(৪) “মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত। 

নিরখি নিশাকর যুবজন হিত ॥*--১১১ পৃষ্ঠা। 
রমণী বাবু “মিত' শবোর অর্থ লিখিয়াছেন, “অন্থমিত' | এটি বসম্ত-বর্ণনার পদ) "পরি 

মিত' ব্যতীত “অনুমিত” অর্থে 'মিত' শবের প্রয়োগ বুমুৎপত্তি-সিদ্ধ নহে এবং সংস্কৃত, কি 
ভাষা-দাহিত্যেও ভাদশ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। এখানে “মিত” শবের অর্থ “মিত্রতাঃ) 
অর্থাৎ চত্ত্রকে যুবজনের হিতকারী দেখিয়া, (সেই দৃষ্টান্তে যুবজনের হিত আচরণ করার 
জন্ভ ) মলয়জ পবনের সহিত বদস্তের মিত্রত। হুইল অর্থাৎ মলয়-পবনের সাহায্যে বসম্তও 
চন্দ্রের স্তায় যুবজনের ছিত আচরণে প্রবৃত্ত হইল । 

(৫) “বিগলিত অরুণ বসন ছুহ' গায়। 

শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥ 

& হেম মরকতে জঙন্গু জড়িত পঙার। 

তাছ্ছে বেঢ়ল গজমোতিম হার ॥”-_-১১৬ পৃষ্ঠা। 

রমণী বাবু “পঞ্ডার' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'প্রণ(লী”। পঙার' শষের 'প্রণালী” অর্থ 
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আছে, তর্ক-স্থলে ইহা! স্বীকার করিয়! লইলেও এ স্থলে যে তদ্দারা ফোন সদর্থ হয় না, 
তাহ! একটু প্রণিধান করিলেই বুঝ! যাইবে । বস্ততঃ এখানে 'পঙার” শব্দের সর্ব-বাদি- 
সম্মত প্রদিদ্ধ “প্রবাপ” অর্ধ ধরিলেই সুন্দর সংলগ্ন হয়। অর্থাৎ আবীরের অরুণ-বর্ণে রঞ্জিত 

শ্রীরাধ! ও শ্রাকৃষের অঙ্গে শ্রম-জল-বিন্ুলি আলোহিত প্রবালের সভার লক্ষিত হওয়ায়, স্বর্ণ ও 

মরকতের সহিত যেন প্রবাল জড়িত রহিয়াছে, এরূপ বোধ হইতেছে। “পঙার' শব্দের 

প্রণালী* অর্থ কল্পনা করিলে এ স্থলে উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব বিনঞ& হুইয়! যায় । 

(৬) “কি যশ অপযশ না ভায় গৃহ-বাস 

হইলে! কুলের খাখার ।৮--১৬৭ পৃষ্ঠা । 

রমণী বাবু “ধাখার+ স্থলে “অঙ্গার” গীতাচিস্তামণি এবং লীলাসমুদ্্।* এইরূপ লিখিয়াই 

ক্ষান্ত হইয়াছেন) 'থাঁখার” শব্দের অর্থ-নিরূ্পণের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। শ্রীধুক্ত 
যোগেশ বাবু বাঙ্গালা-শব্ংকোষে "থাকার' শবের উৎপত্তি ফারসী “থাক” শব হইতে স্থির 

করিয়৷ উহ্থার অর্থ “অঙ্গার, পাংগ্ু' লিখিয়াছেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ “কুলের থাকার” বাক্যটিও 

উদ্ধৃত করিয়াছেন। হ্বর্গায় জগবন্ধ বাঁবু তাহার “গৌর-পদ-তরঙ্গিপী* গ্রন্থের তৃতীয় পরি- 
শিষ্টে 'খাকারি” শব্ের অর্থ নির্ণয় করিতে যাইয়! লিখিয়াছেন যে, 'হাকারি ও খাঁকারি ছইটি 

শব প্রায় তূল্যার্ক। হাকারি (হৃস্কার) করিয়া! অর্থাৎ উচ্ৈঃম্বরে, খাকারিও তাই। 
গলার উচ্চ শব্ষ করাকে রাঢ়দেশে “গলা খাকার1” বলে ? থুথু, কাস প্রভৃতি পরিত্যাগের 

সময় গলায় যে শব হয়, তাহাকেও বলে। তুলসীদাস হরিনাম-মাহাত্মযপ্র কাশেখ্বলিয়াছেন,-_. 
“হ*্কার করিতে খাকার সমেত অন্তর মল বাহিরায়। 

'রি,কার কহরিতে কবাট পড়ে সকল অনঘ হোই যায়” 

তিনি ইহাও লিখিয়াছেন,__*শ্রীহউ অঞ্চলে খাকারি শবে লজ্জা বুবায়।” বস্ততঃ 
এখাথার শব্বের উৎপত্তি আজ পর্য্যস্তও সন্দিপ্ধ বটে। 'খাখার”, “থাকার” বা থাকার, 

শব্বের উৎপত্তি যে শব হইতেই হউক না কেন, 'খাখার' ও «খাধারি' শব ছুইটি যে ভাবে 
পদাবলি-সাহিত্যে ব্যবন্ধত হইয়াছে, তাহাতে উহ্ছাদিগের অর্থ “অঙ্গার, না হইয়া “লজ্জা 
কিংব! “কলঙ্ক? অর্থই অধিক সংলগ্ন হয়। যেমন-_ 

"কেমন কানাই সেই কেমন মুরতি সই 
কেমন ব! তাহার বেভার। 

রাধার বন্ধুর! বলি সবলোক ডাকে তারে 

সেই মোর কুলের খাখার ॥”-_-প-ক-ত, ৯০৬ সংখ্যক পদ। 
এ স্থলে যে “কলঙ্ক” অর্থ ছাড়া অন্ত কোন অর্থই সংলগ্ন হয় না, তাহা! একটু প্রপিধান 

করিলেই বুঝ! যাইবে । 'এই অর্থ “হইলে! কুলের খাঁখার+ ইত্যাদি স্থলেও অসংলগ্ন হয় না 
স্থতরাং এক স্থলে “অঙ্গার' ও অন্য স্থলে “কলঙ্ক' এইরূপ বিতিনন অর্থ কল্পনা না করিয়া 

প্ীহউ অঞ্চলের প্রচলিত সর্বতোভদ্র অ্থটি গ্রহণ করাই স্ুবিধাজলক বোধ করি। 
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(৭) “সৎ ওধধ তার কদম্বের তলা। 

জীয়াইতে থাকে সাধ তথা নিয়! পেল! 1”--১৯১ পৃষ্ঠা। 

রমণী বাবু “পেলা” শবটির অর্থ লিখিয়াছেন-_"পলায়ন কর+। “পেলা+ শব্ষের এক্প 
অর্থ বুৎপর্বি-সিদ্ধ কিংবা পদাবলি-সাহিত্যে প্রচলিত নহে। পলায়ন কর” অর্থ এখানে 

একেবারেই সংলগ্ন হয় না। প্রাচীন পুথিতে “ফেল? ধাতুর “ফেলে”, “ফেলিল+, “ফেল! 
ইত্যাদি পদের পরিবর্তে প্রীয় সর্বত্র “পেলে, “পেলিল”, “পেলা* ইত্যাদি রূপ দৃষ্ট হয়? 
আধুনিক লিপিকরগণ কিনব প্রাচীন পদাবলীর আধুনিক সম্পাদদকগণ অনেক স্থলেই উহ! 

ংশোধিত () করিয়! “ফেলে, 'ফেলিল” ইত্যাদি আধুনিক রূপ চালাইয়াছেন। এ স্থলে 

যেরূপেই হউক, প্রাটীন রূপটি রহিয় গিয়াছে বলিয়াই উহার অর্থ-সন্বন্ধে এইকব্প ভ্রম 
জন্মাইযাছে। আমর! “পেল” ধাতুর কয়েকটি প্রয়োগ নিয়ে উদ্ধূত করিলাম,-_ 

*গোরীদাস আদি করি চন্দন পিচক! ভরি 

গদাধরের অঙ্গে দেয় পেলি।” 

“স্বরূপ নিজগণ সাথে আবির লইয়া হাতে 
সঘনে পেলায় গোরা গায় ।”-- প-ক-ত, ১৪৩৩ পদ । 

“কারে! অঙ্গে কেছে৷ কেহো.জল পেলি মারে। 

গৌরাঙ্গ পেলিয়! জল মারে গদাধরে ॥*- প-ক-ত, ১১০৮ পদ্। 
(৮) *তাম্বুল কপুর খপুরে পুন রাখয়ে 

বাসিত বারি সমীপ ॥”_-১৯৯ পৃষ্ঠা 1 

রমণী বাবু “খপুর' শবের অর্থ লিখিয়াছেন “ঘটে”। সংস্কৃত ধধর্পর+ (অপত্রংশ 'খাপর!) 
শবের সহিত “পুর” শবের আকার-গত কিঞ্ৎ সাদৃশ্য আছে ও 'খপুরে” শবের পরে 
“রাখয়ে' ক্রিয়াঁপদ থাকায় খাপরার মধ্যে যথে& পরিমাণে কপ্পুর তানুল রাখা যাইতে 
পারে, বোধ হয়, উভগ্নবিধ কারণেই রমণী বাবু এরূপ অর্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু 'খপুর 
শব্বের অর্থ তাহা নহে। সংস্কত “খপুর শবের অর্থ গুবাক+ অর্থাৎ “সুপারি” । এই 
গুবাক অর্থেই ইহা পদাবলি-সাহিত্যে বহু স্থলে ব্যবন্ধত হুইয়াছে। পদামৃতসমুদ্তের 
সঙ্কলক্লিতা, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পদ-বর্তা রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্মদাসের-_- 

“সাজল কুসুম- সেজ পুন সাজই 

জারই জীরল বাঁতি। 

বাসিত খপুর কপুরে পুন বাসই 

তৈ গেল মদন-ভর"তি ॥” 

ক্লোকটির “খপুর শঙ্ষের টীকায় লিখিয়াছেন-_“ধপুরো গুবাকঃ, "গুবাকঃ খপুর” 
উত্যমরশামনাৎ |” মুতরাং পুরে শঙ্বের অস্ত্য 'একার অধিকরণ-কারকের বিভক্কি 
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নহে-ইহা! কর্্বকারকের বিভক্তি। শুধু অস্থমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন অজ্ঞাত 
শব্ষের অর্থ করিতে গেলে যে সময়ে সময়ে কিরূপ বিড়ন্বিত হইতে হয়, ইহা! তাহার একটি 
সুন্দর উদাহরণ বটে। 

(৯) “ধছন পুরুখ কতিহ্থ' নাহি দেখি। 
আপন দিব তোছে হরি না উপেখি ॥--২১২ পৃষ্ঠা। 

রমণী বাবু “আপন দিব তোহে” ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন,_-.“তোমার দিব্য, 

তুমি হরিকে উপেক্ষা করিও না*। বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে আছে,_হ্ুচতুরা শ্রীরাধা 

নিজের সতীত্ব সম্বন্ধে ননদীর নিকট দিব্য করিতে হইলে 'ননদীর মাথা খাই, বলিয়। দিব 
করিতেন। সেইরূপ এ স্থলে বক্তী শ্রীরাঁধার সপত্বী হইলে, শ্রীরাধার দিব্য করিলে 

অসঙ্গত হইত না) কিন্তু বক্তী শ্রীরাধার সপত্বী না হইয়! প্রিয়-সরী হওয়ায় কথাটা 
কিছু অস্বাভাবিক হইতেছে । তার পর “তোহে” শবের অর্থ “তোমাকে” কিন্বা “তোমার 

নিকটে? ন! করিয়া কোনমতেই “তুমি” করা যায় না-__স্থতরাং আপন দিব তোছে' বাক্যের 

অর্থ হয় যে,__পতোমাকে নিজের দিব্য দিতেছি, হরিকে উপেক্ষা করিও না1।” “নিজের 

দিব্যঠ বলিলে দিব্যকারিণী সখীর দিব্য ম বুঝাইয়া উহা! শ্রীরাধার দিব্য বুঝাইতে 
পারে না) স্থতরাং সরল অর্থ হইল যে, সখী বলিতেছেন,--“আমার দিব্য, তুমি হরিকে 

উপেক্ষা করিও না।” 

আর একটি দৃষ্টাস্ত দিলেই আজিকার বক্তব্য শেষ হইবে। ্ 
(১০) শ্চান্দে চান্দে কমলে কমলে এক মেলি। | 

চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞ্চি করে কেলি ॥ 

শিথিকোরে ভূজগিনী নাহি ছুঃখ শোক । 

যমুনার জলে কিয়ে ভুবল কোক ॥*--৭১ পৃষ্ঠা । 

রমণী বাবু “কোক” শবের অর্থ চক্রবাক* লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এখানে বমুনা-জল ও 

চক্কবাক শবে কাহাকে বুধাইতেছে, তিনি সে সম্বন্ধে কোন বাক্য-ব্যয় করেন নাই। শ্রীবুক্ত 
যোগেশ বাবু তাহার বাঙ্গালা-শব্ব-কোবে “কোক শবের অর্থ 'বন্ত কুকুর; নেকড়া বাঘ” 

লিখিয়! উহার প্রয়োগ-স্থলম্বরূপ জ্ঞানদাসের “যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোঁক॥” পংক্তিটি 
, উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে অশিক্ষিত লোকের রচিত গ্রাম্য কৃষ্ণ-যাত্রার বিজ্র- 

পাত্মক একটি শ্লোক গুনিয়াছিলাম,-- 

“কালীদহ সায়রে কৃষ্ণ দিলেন সাতার। 

কেউ বলে কালিয়া কুত্ত! কেট বলে তাল ॥” 

পূর্বববঙ্গে বৃহৎ দস্তযুক্ধ শুকরকে গ্রাম্য ভাষায় “ঁতাল' বলে। বস্ততঃ বিজ্রপ (1১910৫5 ) 

ব্যতীত যে 'বন্ত কুকুর? বা 'নেকড়া” বাধের মত অর্থ এখানে আপিতে পারে, ইহা মনে করিতে 



সন ১৩২২ ] জ্ঞানদাসের পদাবলী ২১ 
আমাদিগকে প্রথমে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। পরে বুঝা গেল, শ্রীদুক্ত যোগেশ বাবুর 
স্টায় বিচক্ষণ ও স্থপণ্ডিত ব্যক্তির উক্কিতে এবং বাঙ্গালা-শন্ব-কোষের ন্যায় বৈচ্মানিক 

গ্রন্থে ঘুণাক্ষরেও বিদ্রপের আশঙ্কা কর! যাইতে পারে না স্তবতরাং সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত যোগেশ 

ৰাবু রমণী বাবুর সংস্করণ দেখেন নাই কিংবা দেখিয়! থাকিলেও “কোক” শবের প্রতিপাস্ত কি, 

তাহা বুঝিতে না পারায়, নর্থ-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া অপ্রণিধানবশতঃই এরূপ লিখিয়া 
ফেলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে আমর! ভাষাতত্ব-বিৎ, সুপগ্ডিত, সাঠিতাদেবী বলিয়া 

আস্তরিক শ্রদ্বা করি,__তীহার এই প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া! তাহাকে অপ্রতিভ কর! কিংব! নিজে 

বাহাদুরি লওয়ার ইচ্ছ! আমাদিগের নাঁই,_-উহার স্থল ইহা নহে?) কারণ, আমাদিগের 

বিশ্বাস, সংস্কত-সাহিত্যে কিন্বা! পদাবলি-সহিত্যে ধাহাদিগের কিঞিৎ দৃর্টি আছে, তাহারা 

সকলেই এ স্থলে «কোক? বা চক্রবাক* শব্ধের প্রতিপাগ্ত যে কি, তাহা অনায়াসে বুঝিতে 

পারিতেছেন,--ভ্ীযুক্ত যোগেশ বাবুও হয় ত এত ক্ষণে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক 

ভাবিয়া ছান্ত করিতেছেন,__স্ৃতরাঁং এই কৌতুকাবহ ভ্রম-প্রদর্শনের উদ্দেন্ত বাহাছুরী নহে, 

বৈষ্ণব কবির পদাবলী কিংব! সেই জাতীয় প্রাচীন সাহিত্যের শব্কার্থ ও তাৎপর্ধ্য-নির্ণয়ে কিরূপ 

অবহিত হওয়া আবশ্তক, সামান্য অপ্রণিধানে কিরূপ হাস্যঞ্জনক ত্রমের উৎপত্তি হইতে 

পারে, ইহার এঙদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্ত দৃষ্টান্ত না পাওয়াতেই আমর এই অগ্্রীতিকর আলো- 

চনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভরদ! করি, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু আমাদিগকে ক্ষষ। 
করিবেন। 

উপসংহারে সাহিত্য-সন্মিলন উপলক্ষে সমাগত সহৃদয় সাহিত্য-সেবিগণের নিকটে আমরা 

সাঁজনয়ে ।(নবেদন করি, বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর পল্লবগ্রাহি-আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া 

তাহারা গভীর-ভাবে উহ্বার মধ্যে নিমগ্ন হউন। সেইরূপ করিতে হইলে, সংস্কত-সাহিত্যের 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ও মৈথিল-সাহিত্যেরও বিশেষ জ্ঞান আবশ্তক হইবে) কেবল সংস্কৃত 

সাহিত্যের পারদর্শিতা লইয়। বৈষ্ব-কবির পদাবলীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অনেক খ্যাত- 

নামা পঞ্জিতও বিড়দ্বিত হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষ! উত্তমরূপে শিক্ষা না করিয়াও যাহার! 

দীর্ঘকাল যাবৎ বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর আলোচনা করিতেছেন, তাহারা এই ক্ষেত্রে সেইরূপ 

বিড়দ্বিত না হইলেও প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দার্থের ব্যুৎপত্বি-গত আলোচনায় অক্ষমতারই 
পরিচয় দিয়া থাকেন; ন্মুতরাং সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্যে অভিজ্ঞতা লাভ এবং হিন্দী ও 
মৈথিল ভাষা ও সাহিত্যে কিঞিঃৎ জ্ঞান লাভ করিয়াই পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়! একাস্ত সঙ্গত। বৈষ্ণব-কবির কাব্য প্রেম, ভক্তি ও আনন্দের অনস্ত আধার) তত্ব- 

জিজ্ঞান্থ হইয়! শ্রদ্ধান্বিত অন্তঃকরণে গ জীর-ভাবে উহাতে নিমগ্ন হইলে, উহ? হইতেই আমরা 

মব্তিফ ও হৃদয়ের পুষ্টিকর প্রচ্র থান্ত প্রাণ্ড হইব ;_-অনশন-িষ্ট আমাদিগকে আর দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে হইবে না,--আর আমাদিগকে বিফল-মনোরথ হ্ইয়া নিরানন্ 

জীবনের হুর্বহ ভার বছন করিতে হইবে না । ভগবান্ করুন, সেই দিন আবার আনু, 
হি | 



২০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [খর সংখ্যা 
রোগ-শোক-করিষ্ট এই বঙ্ধে আবার ললিত-লবঙ্গলত-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীর প্রবাহিত 

হইয়া, নর বসস্তের সহিত নব জীবনের সঞ্চার করুক, আবার অবিরল কোকিল-কুজিতের সভায় 
খ্য কবি-কঠে ম্থুলললিত কবিতার বঙ্কার উঠিয়! বজ্ের গগন-প্রাস্তর প্লাবিত করুক? 

আবার বাঙ্গালী জয়দেব ও চণ্ডীদাসের বংশধর বলিয়! গর্ধ্ব করিয়া ধন্য হউক । 

রাজসাঁহীর সাহিত্য-সম্মিলনে এই প্রবন্ধ পাঠ করার পরে আমরা 'ভক্তি-রত্বাকর গ্রন্থের 
৫ম তরজে সঙ্গীত-দামোদরের নিয়লিখিত শ্লোকে নানাবিধ বীণা-যস্ত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে পপিণাকী, 

ও “কবিলাদ* নামক বীণার উল্লেখ পাইয়াছি, ষথ!,__ওডম্বরী পিণাকীচ নিবন্ধঃ পু্কলস্তথা ॥+ 

£কবিলাসো মধুস্তন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ॥* “কবিলাদ+ ও 'পিণাকী+ শব্দের অপভ্রংশ 

হইতেই পদাবলি-সাহিত্যের “কপিনাস+ ও 'পিণাঁক* শব উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়! অস্কুমান হয়। 

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় 



জঙ্গিপুরের ( মুরশিদীবাদ) গ্রাম্য শব্দ 
কোন জেলার সর্বত্র গ্রাম্য শব একরূপ হুইতে পারে না। মুরশিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর 

মহকুমার গ্রাম্য শব্বের সহিত সদর মহকুমার গ্রামা শবের বহু সাদৃশ্র আছে? কিন্ত কাদি ম-. 

কুমার গ্রাম্য শকের সহিত সাঘৃশ্ত বড় অল্ল। এই মহকুমার পশ্চিমে বীরভূম ও উত্তরে মালদহ 

জেল।। মুরশিনাবাদ জেলার উত্তর প্রান্তে এই মহকুম। অবস্থিত। এ অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দে 

হিন্দীর প্রাধান্য বেশ বুঝিতে পার! যায়। 
গ্রাম্য ভাষা হইতে অধিবাসীদিগের উপনিবেশের যুগ স্প্$ বোঝ! যায়। এ অঞ্চলের 

আদিম অধিবাসী মাল, তিওর, বাগদদি, কুড়োল, চীড়াল, পু'ড়ো, কৈবর্ত, ডোম) পরে 

কিছু কিছু ব্রাহ্মণ কায়স্থও আসিয়াছিল। দ্বিতীয় যুগের অধিবাসী মুসলমান, রাজপুত, আহীর 
গ্রভৃতি। ইহারা প্রায় বিহার হইতে আসিয়াছিল। তৃতীয় যুগের অধিবাসী ৬৭৭ বৎসরের 

মধ্যে চাকরি উপলক্ষে দক্ষিণাঞ্চল হইতে আসিয়াছে। 
সাধারণ ভাবে এ অঞ্চলের উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষত্ব নিয়ে লিখিতেছি। যেখানে 

দক্ষিণাঞ্চলে আকার স্থানে ওকার উচ্চারিত হয়, এ অঞ্চলে সে স্থানে কতক লোক ঠিক 
আকার উচ্চারণ করে, অধিকাংশ লোক বঞ্ একার অর্থাৎ -ফল! আকার উচ্চারণ করিবে। 

ধেমন, ভ্ৃতা দক্ষিণে ভুতো, মালদহে ও হিন্দীতে জুতা, এ অঞ্চলে স্কৃতা ও ভূত্যা (য- 
ফল! আকার আছে বলিয়াও দ্বিত্ব উচ্চারণ হইবে না।) দক্ষিণাঞ্চলে ( অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ, 
কলিকাতা প্রভৃতি স্থান ) বেটা, ফেল,, দেখ. প্রভৃতি শবের একার বক্রোচ্চারিত হয়, এ 

অঞ্চলে তদতিরিক্ত শবেও একার বক্র হয় ) যেমন--তেল, বেল, মেলা, এ অঞ্চলে ত্যাল, ব্যাল, 

ম্যাল| উচ্চারিত হয়। অনর্থক চন্ত্রবিন্তু-যোগ কোথাও কোথাও হুইয়! থাকে ? যেমন-সঘোঁড়া, 

পৌকা, সাপ। দক্ষিণাঞ্চলেও এরপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কাচ, জোক, হালি গুনিলে তাহা 

বুঝিতে পার! যায়। এখানে র-কার ও ড-কারের প্রভেদ্ বড় নাই। পাঠশাণায় পড়ান হয়. 
ডয়ে বিন্দুর।* অনেকেই র ওড় উচ্চারণ করিতে পারে ন1, যাহ! পারে, তাহা উভয়ের 

মাঝামাবি। ভবে ঢ-কার উচ্চারণে এ অঞ্চলের লোক বেশ দক্ষত| দেখায়। সংস্কৃত 
“বৃদ্ধ” হইতে প্রাকৃত বুডড়। হহা হইতে ' গ্রাম বুড়া, এ দেশে বুদা। দক্ষিণাঞ্চলে 

গ্রাম্য শবে পদের আদিস্থিত হকার ঝ| বর্গের হ-জাত ২য় ও ৪র্থ বর্ণ ঠিক উচ্চারিত 
হয়, কিন্তু এরূপ বর্ণ পদের অন্ত স্থানে থাকিলে দক্ষিণাঞ্চলবাসী ঠিক উচ্চারণ করিতে 
পারে না বর্ণের ২য় ও ৪র্থ বর্ণস্থানে যথাক্রমে ১ম ও ৩য় বর্ণ উচ্চারণ করিয়া ফেলে। 

পূর্ববঙ্গ আদিস্থিত ২য় ও ৪র্থ বর্ণও বথাবখ উচ্চারিত হয় না। হিন্দিতে যেমন, এ অঞ্চলেও 
তেমনি সমস্ত বর্ণই পুর্ণ উচ্চারিত হয়। হিন্নীতে মাথা, এ অঞ্চলে মাথা, দক্ষিণাঞ্চলে মাতা। 
হিন্দীতে রাখংদে, জঙ্গিপুরে রেখে দে, দক্ষিণাঞ্চলে রেকে দে। অনেকে বলেন; দক্ষিণা" 
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ধলবাসী এইরপে গ্রাম্য ভাষাকে কোমল করেন। ইহা শরীর ও জিহ্বার দূর্র্বলতা-ব্যঞ্জক 

বলিয়া মনে হয়। রঃ 

ফির, শুন্, উঠ প্রভৃতি ধাতুর ইকার ও উকারের গুণে দক্ষিণাঞ্চলে ফের, শোন, ওঠ হয়। 
এ দিকে এখনও সর্বত্রই যথাযথ বিনা গুণে উচ্চারিত হয়। যথা,_সে শুনে না, উঠে, 

ফিয়ে ইত্যাদি। হিন্দীতে বোল্ (ক্রিয়া) এ দেশে বুল, দক্ষিণে বল। 

কতকগুলি ধাতুর অসাধারণ রূপ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণে--আছে অথবা ছিল, এ দিকে আছে, 
আছিল হয়। দক্ষিণে 'যাইতেছ”, 'থাইতেছ+», গ্রাম্য ভাষায় যাচ্ছ, খাচ্ছ। এ দিকে যেছো, 

খেছে।। দক্ষিণে “হঈয়।1আছে+ হঈতে “হইয্তাছে+, “হয়েছে রূপ । এ দিকে হইল+ মাছে, 

হইতে হলছে; এইরূপ গেলছে (গিয়াছে )। দক্ষিণাঞ্চলে “কাজটা করিও স্থলে সংক্ষেপে 
“ক+রো' হইয়াছে, এ দিকে এখনও “করিও আছে। নদীয়ার স্যার এ দিকেও মধাম পুরুষের 

ভবিষাৎ অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার শেষে আকার হয়। নদীয়ায় ও এ অঞ্চলে "থাবা", “যাবা”, কলি- 

কাতা৷ ও হুগলীতে “খাবে”, “যাবে”। ৪ 

সঙ্থোধনে হে। টে, রে প্রভৃতির প্রয়োগ হয়। কিন্ত দক্ষিণাঞ্চলের সহিত প্রয়োগে কিঞ্িং 

পার্থক্য আছে। দক্ষিণে “ওহে রাম শুন্চো”। এদিকে ওরপ প্রয়োগ ভিন আরও ছুই 
প্রকারে “ছে? ব্যবহৃত হয়। “রান হেশুনছেো? ও রাম শুনছে! হে?” অনাদরে রে'র 

প্রয়োগ “হে*র ন্তায় তিন প্রকারে হয়। দক্ষিণাঞ্চলে স্ত্রীলোকের সন্বেধনে অনাদরে ওলো' 

“লো”র যেখানে প্রয়োগ হয়, এদেশে সেস্থানে “ওটে+, টে'র প্রয়োগ ইইয়। থাকে। এ 

অঞ্চলের মুসলমান 'এবং যে সকল জাতি এখনও মাঝে মাঝে হিন্দী বলে, তাহাদের মধ্যে 

সম্বোধনে অনাদরে “রে” স্থানে “বে বাবহার হয্ব। যথা--গুন্ছিদ বে?। 

“তাহাই হছউক+ এই অর্থে দক্ষিণে 'আচ্ছ।” কথার গ্রয়েগ আছে। এ দিকে 'আচ্ছ। 

এবং “হোক উভয় গ্রয়োগই দেখ| যায়। যথা-_“যেও, আচ্ছা/, কিছ! “যেও, হোকঃ। 

দক্ষিণাঞ্চলে 'ইত্যা্দি' অর্থে সহচর শব প্রয়োগের সময় প্রাপ্নই একার্থের বিভিন্ন শব 

ব্যবহৃত হয় ; যথা,_-ঘর-বাড়ী, তরি-তরকারাী, কাপড়-চোপড় ) কিন্ত এ অঞ্চলে দ্বিতীয্প শব্দটি 
ট” দিয় আরম্ত হইয়! থাকে, যেমন-_-ঘর-টর, তরকারা-টরকারী, কাপড়-টাপড়। 

অদস্ শব্ষজাত সর্বনামের সম্ত্রমের প্রয়োগে এ অঞ্চলে উনি, উনারে, উনার হয়। 

দক্ষিণাঞ্চলে উনি, গুঁকে, গুর হয়। সেইরূপ ইদম্ শবজাত ইনি, ইনাকে, ইনার হয়। 
দক্ষিণাঞ্চলে ইনি, একে, এ'র হইয়া! থাকে। 

প্রাকতে যেমন আদিস্িত র-স্থানে খ্বরব্ণ ও ম্বরব্ণস্থানে র হয়, এ অঞ্চলে 

প্রাকৃত জনের মধ্যে কেহ কেহু সেইরপ প্রয়োগ করে। আমি লক্ষা করিয়াছি, ইহার! 
চেষ্টা করিলেও অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। যে “রাম বাবু' স্থানে আমন বাবু” বণে 

এবং “আম স্থানে “রাম? বলে, সে আদিতে র উচ্চারণ নিশ্চমনই করিতে পারে। 

মুলমানদিগের মধ্যে এ অঞ্চলে কতকগুলি এমন শঙ্ের প্রয়োগ আছে, ঘাহ! হিঙ্গু- 
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দিগের মধো কচিং দৃষ্ট হয়। যেমন ভোর (পা), পোৌহাৎ প্রভাত), বোর (বদর, কুল), 

বোরভ্যান (প্রাতঃকাল ), ছামি (আমি), হই (সুচী), ধাগা (মোটা সুতা), পুছ কর 
(প্রশ্ন কর ), ত্যাপপছো্ন (তৃতীয় গ্রহর ১, ঘাট (পথ), হাগারথের (আমা দিগের ), শৃৎ (শো, 

শয়ন কর )। সব্বোধনে ছিন্দীর ন্তায় 'গে'র ব্যবহার আছে ; যথা--হাগে মা, দক্ষিণে হ্যাগে! 

ম1। এ দিকের প্রাকৃত জন বলে- শুস্াছিলাম, বহু মুসলমানে বলে-_গুন্তাছিন্ু। আশ্চর্যের 

কথা, মুরশিদাবাদের দক্ষিণে বা বীরভূম, বর্ধমানে ক্রিয়ার শেষে এই "মু'র প্রয়োগ দেখি নাই। 
এমন কি, হুগলী গেলার উত্তরাংশেও এরূপ গ্রয়োগ নাই। হুগলী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিষে 

এপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
এ অঞ্চলে চাই নামক একপ্রকার জাতি তরি-তরকারী উৎপাদন করে; ইহাদিগের 

স্্রীলোকের। মাথায় করিয়। হাটে বাজারে তাহ! বিক্রয় করিয়া বেডার়। ইহাদ্দিগকে সাধারণে 

মোল্লান ( মগ্ডলানী ) বলে। পুরুষের উপাধি মগডল। এই জাতি ভাগলপুর জেলায় প্রচলিত 

হিন্দীতে কথোপকথন করিয়া থাকে । 

জঙ্গিপুর মহকুমার পশ্চিম ভাগে যেখানে এটেগ মাটি দেখা যার, সেই স্থান হইতে রাড় 

আরম্ত হইয়াছে । এই স্থান হইতে রাটের ভাষার বিশেষত্বও আরম্ভ হইপাছে। এ অঞ্চলের 

অন্ত লোকে বলিবে__ঘরখান1 গড়ে গেল, জর্গিপুরের পশ্চিম ভাগে বলিবে--ঘরখান! পড়ি 

গেল; আর একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূমে ঝলিবে--পড়িং গেল। বীরভূমের দক্ষণে ও 

বাকুড়ায্জ “* চন্ত্রবিন্ুতে পরিণত হইবে; যেমন-_খেয়ে। 

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে বনু রেশম-হৃত্র ও রেশমী বন্ত প্রস্তুত হইত। জঙ্গিপুরে এককালে ইষ্ট- 

ইত্ডিয়া কোম্পানীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রেশন-কুঠী ছিল। এখনও কিছু কিছু রেশমী সুতা ও 
কাপড় উৎপন হুইয়। থাকে । রেশম-শির্ের বহু পারিভাষিক শবেন প্রচলন আছে। 

সঞ্চ (সঞ্চিত কোষ) কাটিয়। যে প্রজাপতি বাহির হয়, তাহাকে 'চোখরি” বলে। চোখ রি 

ডিম পাড়িয়। মরিয়া গেলে কিয়ন্দিংস পরে [ডিম হইতে “পোলু' বাহ্র হয়। তখন 

চতুর্দিকে বাখারি-বাধা মাটি, গোবর-লেপ! দরষ। ব! চাটায়ে পোলু রাখা হয়। ইহাকে 
ডল বণে। পোলু 'পাত, অর্থাৎ তু'তপাতা খাইয়া বড় হুইয়। পাকিলে অর্থাৎ হুরিদ্রাবর্ণ 

ধারণ করিলে “৮ধর্কতে" রাখ হয়ঃ তখন পোলু “€কাআ।” (কোষ) প্রস্তত কারয়৷ তম্মধ্যে 

বাস করে। এই কোআ হইতে সুতা বাহির করিতে বিলঘ হইলে কোঅ! কাটিয়! 
চোখ.গ্রি বাহির হয়, তজ্জন্ত পকুপী"তে (দরমা-নির্মিত প্রায় ২২।০ হাত উচ্চ গোলাকার 

আধার) ভরিয়! উত্তপ্ত তন্দুরে রায়! কোমর মধ্যস্থ কীট নষ্ট করা হয়। ইহার পরেষে 

সময়ে ইচ্ছা, উত্তপ্ত জলে ফেলিয়া এই কোমা হইতে শ্ুত৷ বাহির করা হয়। এই সুতার 

গরদ্কাপড় হয়। আর “মুহকাটা” (চোখা বাহির হুইয়! গেলে ) কোঅ। হুইতে যে মোট। 

সুতা! বাহির হয়, তাহ! হইতে মটক। কাপড় হয়। যেখানে স্থত। বাহুর কণা হর, তাহাকে 

“যাই” বলে, ষাহাতে হত! জড়ান হয়, তাহার নাম “তোহোবিল”। অনেকগ্জণি "থাই" 
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একত্রে থাকিলে সেরূপ কারখানাকে “বানোক* বলে। যেবাক্তি কোআ! গরম জলে ফেলিয়া 

হুতা| বাহির করে, সে পকাটানি*। যে তোহোবিল ঘুরাইয়া কৃত! জড়ায়, সে *্পাকদার”। 
বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ চারি বার কোমআ! জন্মে। এই সময়কে "বন্দো* বলে। 

নিম্নে বর্ণানুক্রমে কতকগুপি গ্রাম্য শব দিলাম। ৪6এ গর ন্তার় একারের বক্র উচ্চারণ 

বুঝাইতে উপ্ট! একার ও গ্রস্ত ইকারের জন্ বিগ্কানাধ মহাশয়ের উত্তাৰিত শৃঙ্গ-চিহ্ন দিলে ভাল 

হইত। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা না হইলে সেরূপ ছাপা হইতে পারে না বলিয়! সে সংকল্প তাঃগ 

করিলাম। কোন বর্ণে ফল! আকার দিলে বঙ্গদেশে ত্বিত্ব উচ্চারণ হয়। এই শবগুলিতে 

কোথাও দ্বত্ব উচ্চারণ হইলে ছুইটি অক্ষর দিয়াছি, নতুব! সর্বর্র হিন্দীর স্তায় একটি বর্ণের 
উচ্চারণ হইবে। যেখানে অকারের উচ্চারণ *ও+ হইয়াছে, সেখানে ও-কার দিগ্াছি, বদ্ধনীর 
মধ্যে দ থাকিলে বুঝিতে হইবে, শব্টি দক্ষিণাঞ্চলে প্রচপিত আছে। প্রাং (প্রাকৃত ), 
হিং (হিন্দী), আং (আরবী), ফাং (ফার্সী), সং (সংস্কত) প্রভৃতি সাক্ষেতিক অক্ষর 

ব্যব্ছার করিয়াছি। 

অ 

অদের--উহাদের। অনুপাম ( কল1)-_মর্তমান। অরা--পুং মহিষ । অরা--উহার। 

অদের, অর, সং অদস্শবজাত। দক্ষিণাঞ্চলে ওদের, ওরা । 

তা ্ 

আইটা--বড় চিংড়ী। 'আউস্-আশুধান্ত । আওটান--(ছ্ঞ্ধ) গরম কর (সং আবর্তন), 
আক--ইক্ষু,। আকাল-ছূর্ভিক্ষ। আকাবাকি--ভাড়াতাড়ি। আকর্ষী-আকৃসী(দে)। 
আক্রা--অক্রেয়। আঁখা-চুল্লী। 

আগা'ল, আগডুহি__বীশের বা গাছের সর্বোচ্চ অংশ। 
আগল্যা--আগড়। (দ)। 

আগবোল--দৈব কাধ্যের জন্ত আগে তুলি! রাখ! মিষ্টান্নাদি। 
আঙগ্গার্খ! (হিং)-জামা (দ)। আঙ্গন্যা--আঙ্গিন] । আঘুন-_অগ্রহায়ণ। 
আছিল--ছিল। 'আছিল্য!--বাহ! ছিলা হয় নাই । আজাই--মাতামহ। 
আজার--খালি। আনরে--খালি করে। আতোববাজি--বর্ধমান অঞ্চলে, কারখানা। 

বাজি (দ)। 
আধথলা__কুস্তকারের মৃষ্ধার হন ্রবিশেষ, উহার উপর হাড়ী কলসীয় তলদেশ রাখিয়া 

পিটে। অনেকে হহাতে পোব! পাররাকে পানীয় জল দের়। 

আধাবাদি, অনাআনি--বিবাদ, মনোবিবাদ। আনথ| (হিং)-_আশ্চধ্য। 
আনাজ--চৈভালী, রবিখন্দ। আঙ্দোধি-_গুড়চিনির পাটালি (ঘ,। 

: আবান্তা--ছুরবস্থা। আমচুর--আষসী (দ)। আমতা, আমর্ট-্-জমসত্ব দে)। 
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আমসোপরি- পেয়ার! | পেয়ার! হইতে আমের বিভিন্নতা বুঝাইতে আমকে “জাৎ»- 

আম বলে। 

আম্বোল--অন্ন। দক্ষিণাঞ্চলে অল্নব্ঞ্জনকে “অন্বোল, বিশেষণে “টক্” বলে। এদিকে 

উভয় অর্থেই “আন্বোল”। 

আরি--ছোট করাত। আটি-_বেত্্নির্মিত ক্ষুদ্র আধার। আড়ি(দ), অর্যা_-দর্পণ। 

আলকাপ, কাপ, কাটাকাপ--অদ্ভুত কাধ্য বা যে লোক অদ্ভুত কার্য করে। কয়েক 

বৎসর হইল, এ অঞ্চলে যাআার দলের ন্যায় গানের দল হইয়াছে। ইহাকেও আলকাপ 

বলে। 
আল.গিনি--সং আলম্ী-শবজাত। যাহাতে বস্ত্রাদি রাখিলে মৃত্তিকা লগ্ন হইবে না। 

আল.ন! (দং)। 

আলগা--অলগ্র। আল গোছে-না ছু'ইয়া। আলাঙগ! (হিং) পৃথক্। 

আলোগ.লতা--এই লতার মূল মাটিতে থাকে না। অনেকে বোধ হয়, ইহাকে স্বর্ণলতা 

বলে। 

আলে! চাল_-আতপ চাঁউল। আঁশোজ -অশৌচ। ওতুদ (দ)। আসান (ছি)-- 
কিঝিৎ সুস্থ। 

ঝশর্যাল-__-আরশোলা, তেলে পোকা । আটবে_ ধরিবে (দ)। ূ 
আকুরি--ভিজান ছোল! মটর আদি। আছোই (পড়া)--পোকা (পড়া । আধার স 

(হি ১--তঙ্লচুর্ণজাত মিষ্টাক্নবিশেষ। ইস্যার! (হি)- ইঙ্গিত। 
উকুন--উৎকুণ, ইকুন (দ)। উকুন্তা-- চোর কাট! (দ) নামক ভৃণ। 
উতর্য1_-বর্ধমানাধিপতি ৬মহারাজ মহাতাপটাদের জনক ৮গ্রাণকষ্চ কপূর-প্রণীত 

“হরিহরমঙ্গল” পুস্তকে এ কথার প্রয়োগ দেখিয়াছি। মুড়.কী দে)। 
উচ্যা--(হিং) উচা। উচ্চ। উছ্োট--হোঁচেট দে)। 
উচ্ছগড--উৎসর্গ। উল্যান--উজান, ভ্রোতের বিপরীত দিকৃ। 

উজ্যার--শেষ। অসস্বোষের সহিত কথাটার প্রয়োগ হয়। 

উঠ।-_মুদিখান! হইতে ধারে প্রত্যহ দ্রব্যাদি আনয়ন। 
উবক্যার--উপকার। 
উবটন -অলগরাগবিশেষ। এ অঞ্চলের ছত্রি বাঁ রাদপুত জাতির বিবাছে শুধু হরিদ্রার 

পরিবর্তে বর*কন্যার অন্ত এই অঙ্গরাগ ব্যবহৃত হয়। ক্ষেঘানন্দের মনসামঙ্গলে আছে,-- 
উবটন হুরিত্রা মাথায় বেহুল্যার অঙ্গে” । 

উর্বন--বমি। উল্যা _উলু (খড়)। উক্কাপাত--অদ্ভুত লোক ( অবজ্ঞা, উপহাসে )। 
উড়োল--মত্ন্বিশেষ, সর্বদাই জলের উপর সম্তরণ করিয়া! বেড়ায়। 

উস্নো ( চাল)--উঞ্ণ শষজাত। সেন্দো চাল (দ)। 
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১ ও 

এও-মাতামহী। এল্পোন্_-আলিপন! । এস্ক্যা-_তওুপ-চুর্ণে গ্রস্তত রুটির ভার 

খাছ্বিশেষ। আ'সকে (দ)। 

এঠো, জুঠা! উচ্ছিষ্ট ও সোকৃরি (দ) উভয় অর্থেই প্রয়োগ হয়। 

এঠ্যাল--এটেল দে)। এ'ঠ্যাতল-_ যেখানে উচ্ছি্ ফেল হয়। 

ওকি--বমি। দক্ষিণাঞ্চলে বমির চেষ্টা! অর্থে উকি কথার প্রয়োগ হয়। 

ওখো'ল--(সং) উদৃখল, (প্রাং) ওকৃখল। 

ওত-আড়াল। (সং) একান্ত, (প্রাং) ও ত। 

ওর--শেষ। ওল্হান--গোরুর বাটের উপরিস্থিত উচ্চ অঙ্গ। 
ওসার--€হি) বিস্তার। 

ক 

কচাল--তর্ক, বিবাদ। ক্দ্্বাল--কপিখ। 

কর্তাবাবা, কর্তামা--মাতামহ, মাতামহী, পিতামহ, পিতামহী। 

কল্পা-_(১) ভাণ, ছল। (২) তিন্ ফলবিশেষ, এই অর্থে পকর্লাশ্রূপেও উচ্চারিত হয়। 

দক্ষিণাঞ্চলের উচ্ছে ও কল্প 1 এ দিকে পুটুলা। কল্লা ও চেঁয়া (চাই শবঙাত ) কল্লা। 
কাকা__ধুল্লতাত ও জোষ্ঠতাত উভয় অর্থে। শিশু (দ) "খুড়া জ্যেঠা* ₹অপেক্ষ1! “কাক” 

কথা সহজে উচ্চারণ করিতে পারে। যে সকল নিকট আত্মীয়কে শিশু প্রায়ই নিকটে দেখে, 
তাহাদের নাম শিশুর ভাষায় একবর্ণজাত ) যেমন মাম1, বাবা, দাদা, দিদি ইত্যাদি। 

কাগজা, কাগজী ( লেবু )--(দ) কাগ.জী, পাতি। 

কাঙ্গপী-কষ্কণ। কাজিয়া__বিবাদ। 

কাণ্ট--€ তেলের ) সরিষার তেলের পাত্রে যে ময়লা! জমে। 

কাঠা-_€১) বে্রনির্শিত ক্ষুদ্র আধার, পূর্বে কাঠের হইত। (দ) খুঁচি কুনকে। 
(২) জমীর মাপ ৩২* বর্গ হাত। 

কাড়া--(১) সং ক্কাথ, প্রাং কাড়। (দে) পান। (২) ব্যবহার করা) যেমন- হাড়ি কাড়া, 
র! কাঢ়া (কথ! কহ! )। 

কাড়াই_-সং কটাহ, প্রাং কড়াহ। (দ) কড়াই, কড়]। ইহা লৌহ, পিত্তল, কিনব মৃত্তিকার 
হইতে পারে। 

কাতারি- ুগ্নয় সুর পাত্রবিশেষ, অল্প দই জমাইবার জন্ত বেনী ব্যবহার হয়। 
২ কাতি--কাটারি অপেক্ষ! ক্ষুদ্র লৌহান্ত্। 

কাস্তি--কটাহ (লৌহের )। 

কান্ট1-স্কানাচ (দ)। বাড়ীর পশ্চাৎ দিকৃ। 
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কানি-_পুরাতন ছির বন্ত্রখণ্ড। 

কাদা মাছ-_বা*ন মাছ (দ)। 

কাঁবারি--বাখারি (দ)। 

কাম (হি)--কর্ম্। 

কাম্হাই-_অনুপস্থিতি। 
কাম্র|--ধনীর স্থসজ্জিত প্রকোষ্ঠ (বৈঠকখালা )। ইং 011810967 বা ০20618 হইতে [ 

কালাই-__মাষ কলাই দে)। এই "মা কলাই*এর ণকলাই* দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও 
“কড়।ই” হয়। কলাই শবে ছোল!, মটর, মন্ুুর প্রভৃতিকে বুঝায়। কিন্তু কালাই কথার 

সেরূপ প্রয়োগ নাই। 

কাহানী-_কাহিনী। উপকথা (দ)। 
কাহিল-__-গীড়িত। দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও কোথাও “হর্বল+ অর্থে প্রয়োগ আছে। 
কাছট্যাল"-বিবাদ। 

কিপ্পোন- কপণ। 

কিফ্যাৎ লা, স্থলভ। 

কিয়ারি--€১) কুকুর, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পণ্ডর ঘা হইলে আরোগ্য জন্ত মন্ত্র প্রয়োগ । 

মন্ত্রগ্রয়োগকর্তাকে পীড়িত পণুর নিকট যাইতে হয় না । (২) পুশ্পোগ্ভানের আলবাল। 

কির্যা-শপথ। হিং কিরিঅ|। | 
কিষব্যাণ--কষাণ। 

কুঠি--(১) বড় কারখানা, বেমন রেশম কুঠি। (২) যেখানে তেজারতি কারবার হয়। 
(৩) কীচ! মাটির তৈয়ারী শস্ত রাখিবার আধার । 

কুঢ়্যা-অলস। দে) কুড়ে, কুড়ে। 

কুড়োল-কুঠার। 
কুষ্ঠে_-কোন স্থানে, কোন ঠাই। 

কুদ! ৫ হিং )--লাফান। 

কুমঢ্যা- (১) ছিং কৌহোরা, সং কুম্বাণ্ড। তত্যা (হিং ভতুয়!) ও নুজ্ছুভেদে ছই প্রকার ; 
দক্ষিণাঞ্চলে প্রথম একার দেশী, ছাচি বা চাল কুমড়ো, ২য় প্রকার বিলিতি কুম্ড়ো। 
(২) নৌকার এক পার্খব হইতে অন্ত পাব পর্ধ্যস্ত উপরের লম্বা! কাঠখণ্ড। 

কুহুর্যা--ভাথ। 

কুশো'র--ইক্ষু। 

* কেভা--কাণন্তে (দ)। 

কোআ- রেশম-কীটের কোষ । 
 কোঠা--খড়ের ঘরের দাটিক ছাদ। কোঠায় জিনিষ-পত্র সাধ চলে। 

২৭ 
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কোতি--কোথায়। 

কোথধু- কোথাও । 

কোদা--€১) তৃণজাতীর শহ্তবিশেষ। (হিং) কোদো। (২)হাম ব্যাধি। 

কোদোল-স্সং কুদ্দাল। 

কোপট্যা- ছোট সরা । দক্ষিণাঞ্চলে যে সকল কার্ধ্যে মাটির *খুরি* ব্যবহৃত হয়, এ দিকে 
সেই কাধ্যে “কপট্যাশ্র কাজ হয়। 

কোপরা--নদী গ্রীষ্মকালে দূরে চলিয়া! গেলে যে গর্তে জল সঞ্চিত থাকে । 

কোপা-_ছাদ পিটিবার 'পিটুনে' ()। : 

কোবিতর, কোইতর--( হিং ) কবুতর | দে) পায়র!। 

কোয়্যা, কোয়া--কাক। 

কোরমী-_দেধানের গাছ, দেখিতে ভূটা! | মকাই গাছের ন্যাঁয়। গবাদি পণ্ডর থাস্ছের 

জন্ত উৎপাদিত হুয়। 

কোলবর--নীত-বর দে)। 

কোলগযা--কলিক! ( ধুম পানের )। (দ) কোলকে। 

কোহিন্ঠা-_কন্ুই (দ)। সং কফোণি, প্রাং কছোণি সম্ভব। 
কচা--(১) ছোট থলি। €২) কেঁচো (দ)। 

কীক্যাল--কটি। ্্ 
কাকিল্যা--সরু লম্বা আকারের মত্ম্তবিশেষ। 

কাকোই--চিকুণী। সং কষ্কতিক|, হিং কাজ্বোই। 

কাঠাল--কাটাল (দে)। | 

কাথি--খোল! চালার মধ্যে রায়া-ঘর হইলে গৃহস্থের। প্রায়ই ২৩ দিকে ২।* হাত আন্দাঞ্জ 

উচ্চ মাটির প্রাচীর ম্বহুস্তে নিষ্াণ করে। ইছাই কাথি। | 

কাড়ি-কোঠ! অর্থাৎ মাটির ছাদের নিয়স্থ বীশ, কিবা! কাঠের কড়ি। 
কুঁজ রা-_খুচর1 তর্কারী-বিক্রেত। ৷ ফারে (দ)। 
কুঁড়া-_কুটীর, (দ) কুঁড়ে। এ দিকের কুঁড়ে নৌক| ব! গো-গাড়ীর ছইএর স্তায়। 

দক্ষিণাঞ্চলে খড়ের ক্ষুদ্র ঘরকে কুঁড়ে বলে। 

কুহাঁ কোয়াস! দে) কুজ ঝটিকা । 
কুঁহা" কুপ। পাতকে। ( কলিকাতার )। 

বেল্লযাই, কেউনী--কেঞ্র্যাই (দ)। 

কৌখা--কক্ষ। সংকুক্ষা শবজাত। 

৯] 

খঞ্চা--কাঠের থাল!। বারকোব (দ)। 
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থস্তা--মৃত্তিক। খননের শন্ত্র। ইহার ফলার সহিত কাঠের হাতল থাকে। 

খরা--গ্রীক্ষকাল। 

খর-__খদির় (সং)। প্রাং খইর। 
খরচ! (মাছ) -চুণো মাছ দে)। 

থাচ রাহ । সংথচ্চর শবজাত। 

খান্ুর--এর্ছুর (সং)। পূর্বে সাধু ভাষায় রাঢ়ে খাডুর ছিলঃ এখম খেম্ছুর হুইয়াছে। 
প্রাং থজ্ছুর হইতে খান্জুর হইবার কথা । আদিতে একার আসিতে পারে ন1। 

থাট-_সং খটু।। দড়ির খাট। 
খাপর1 (হিং )--খোল! (দ)। যথা--খাপ-রার ঘর। 

খাবোল--গ্রাস। 

খাথা--সংম্তমত, প্রাং থভ্ভো। থাম (দ)। 

খান্গী--বেস্তা। 

খানোখা--অনর্থক । 

খ্যার---ঘর ছাইবার খড়, পশ্বার্দির থাগ্ভকে এ দেশে খ্যার বলে না। 

খাস্তান--শ্রাস্ত হওয়া । ফাং ভাবায় খাঁস্ত, অর্থে আহত হওয়া । 

খিটক্যাল--ময়লা । 

থার-_পায়স। 

থীরন্তা _-ঘনাব্তিত দু, খীর:(দ)। 

খির্যা ( হিং )--শশা। 

খুর্যা-(১) গরুর পায়ের ঘা। (২)খাট ব তক্তাপোষের পায়া। 

খুরি--ধাতুর ছোট বাটি। 

খুসি-_টুল। 
খেন্তাল--কলহপ্রিয়। স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযুক্ত হয়। 

খোরা-_ধাতুর বড় বাঁটি। 

খোরি (মাছ )--খয়র! মাছ (দ)। 

খোয়োটি-_-মাটির ঘরের দেয়ালে মাটির প্রলেপ দিয়া মন্ছণ কর] 

খোস্কা-ডুমুর (দ)। দক্ষিণাঞ্চলের যজডুমুর। এ দেশে ডোমো'র। 
থাকার (হিং) _গয়ের (দ)। 

খি চরী (হিং)--খেচরান্ন। 

: খুঁট্যা--খোটা (দ)। 

ধুঁতি--ছোট খলি। 

খোটা-_নিন্গ1া। ভারতচন্ত্রে প্রয়োগ আছে । 
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গ 

গড়া--সং গর্ভ, প্রা" গড্ড। ক্ষুদ্র জলাশয়, ভোব! (দ)। 

গড়োন--গঠন। প্রাক্কৃত ভাষায় অনাদিস্থিত ঠ স্থানে চ হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ঢ-কারের 

উচ্চারণ নাই, সে স্থানে ড় হয়। 

গন্ধভাজিল্য!-গীঁদাল পাতা (দ)(1)। 

গল্হোই--নৌকার অগ্রভাগ । 
গলাসী--গরুর গলার দড়ি। 

গন্ত-_-দোকানের দ্রব্য লইর! গ্রামে গ্রামে বিক্রয় । ব।সনের দোকানদারে এ কথ। বেশী 

ব্যবহার করে। কলিকাতায় ছোট দোকানদারে পাইকারী মাল খরিদ করাকে গন্ত করা 

বলে। | 
গহ্ম্-গোঁধুম। হিং গেছ । 

গহম৷--বিষধর সর্পবিশেষ, খ+য়ে গোথ রো (দ)। 

গহান্--পথ, মুসলমানেরাই ব্যবহার করে। 

গহ।--গ্রহণ (চন্দ্র-সুর্য্যের )। 

গাঁ-_গিয়ে, গে (দ)। ক্রিয়ার সছিত ব্যবহার কর! হয়) যথা-করগা-কর গিয়ে, 
করগে (দ)। আসন্ন ভবিষ্যতে আদেশ ব| অরজ্ঞায় ব্যবহার হয়। 

গাওন। -দ্বিরাগমন, (দ ) ঘর বলত। 

গাছষষী --অরণ্যযষ্ঠী। 
গারোল-- বাদল । 

গাদল্যা--গেঁজে (দ)। মোটা হুতার থলিবিশেষ, ইহাতে টাক! পয়স1 রাখিয়া! কোমরে 

বাধা হয়। নিষ্বশ্রেণীর লোকে ব্যবহার করে। 

গাজিল্যা__শিয়ালকাট|। 

গাধ! পুল্নযা--পুমন বা । 

'গাভ র!--পুং বিড়াল। 

গারা--ইঞ্টকালয়ের গাথনী করিবার কর্দম। 

গাড়।--পৌোত (দ)। 

গাঢ়" গর্ত । 

গারোরি--মেষপালক জাতি। 

গারোল--বৃহতৎ্জাতীয় মেষ। 

গাল, গালান্-_-( দ ) গুলি, গুলে!, গুলিন্। 

গিখ্যান্--গৃহিণী। 

পি্ার--অহঙ্কার। 
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গিধপী--গৃধিণী। 

গিরস্তালী--গৃহস্থালী। 

গিঢোন--গ্রহণ (চন্ত্র-সুষ্োের )। 

গুচ্চের--অনেকগুলি। সংখ্যাধিকো অসন্তষ্ট হইলে প্রয়োগ হয়। 

গুচ্ছি-_ডাংগুলি, ভ1টা আদি খেলিবার ক্ষুদ্র গর্ভ। 
গুজ্যার-_-থেয়াঘাট, ফাং গুজার]। 

গুঠি-_(১) আঠি, (২) দাবা পাঁশার ঘুটি (দ)। ী 
গুঠিং--ক্ুদ্রাকারের গোল পাথর, ইহ! রাস্তায় দেওয়! হয় ও ইহা! পোঁড়াইলে চুণ হয়। 

ঘুটিং (দ )। 
গুভ্ডি( হি)-_ঘুরি (দ)। 

গুদ্দ্যা-_-শাস (দ)। ফলের মধাস্থ শন্ত। 

গুধ্যা, গুধি--খোকা, খুকি (দ)। 

গুল্লযা_গুল্ফ। 

গুলি__ক্ষুত্র গোলাকার পদার্থ। (১) আঁফিমের গুলি। এই অর্থে”্মদক* (হিং) 
শকেরও ব্যবহার হম্ম। (২) খেলিবার গুলি, পূর্বে গালার হইত, (৩) বন্কুকের গুলি। 

গোল! শবে কষুদ্রার্থে ই প্রত্যয়। হিন্দিতে এখনও *গোলি” বলে । 
গুড়__তিন প্রকারের গুড় ব্যব্ৃত হুয়। (১)চাকী--পশ্চিম হইতে আমদানী, কড়া 

পাক করিয়া নামাইয়া কাঠের পাত্রে চাল হয়। জমাট বাধিয় গেলে বিক্রয় হয়। 
(২) ভেলি--বড়ই অপরিষ্কার, আকের পাত! ও ডাট। গুড়ে মিশ্রিত থাকে | চাকীর ভায় 

জমাট, কিন্ত আকারে ক্ষুদ্র ও গোল। (৩) সারে দক্ষিণাঞ্চলের দানাদার তরল গুড়। 
গুি-_পিতা) পূর্ববপুরুষ। বংশ। 

গুস্থ!--ম্বপক্ষের থেলোআড় । 

গোকুল (ফুল )---বকপুষ্প। 

গোটকুন--গড়াই মাছ (₹))। 

গেরো- -গৌরবর্ণ। 
গোল।--(১) গৃহস্থের শন্ত রাখিবায স্থান। ইহ! দয়ম। ব| চাটাই দ্বার! গ্রস্তত করা 

হয়। উপরে খড়ের ছাউনি থাকে। (২) আড়ত। 

গোসা, পৌস1-_ক্রোধ। এ দেশের উপকথার রাজপুত্র “গৌসা-ঘরে” শয়ন করিত। 

গোহিল- গোশাল!, গোক্সাল (দ)। 

' শ্বীধি পোকা--পেদে!। পোকা (দ)। 
গিট, গিঁচ্যা-_ গ্রন্থি । 

গিট বন্ধন-_বিবাহকালে পান্র-পাত্রীর বস্থাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন । গাঁটছড়া (দ)। 
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গুড়! গবাদি পশুর খাস্থরূপে চৈতালির গুফ গাছের চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। ভূষি (ঈ)। 

ঘ 

ঘরামু--খরামি (দ)। 

থিষ্ট্যান--ঘর্ষণ। 
ধিস্ক্যাপ-_সুজঅধরের যে অস্ত্রে কাঠের পৃষ্ঠ সমতগ৷ কর! হয়। 
ধোরাচি--ঝাড়-লগন জালিবার জন্ত সি'ড়িযুক্ত কাষ্ঠের উচ্চ ম্ঞ্চ। 

ঘোর্যা--বোআল জাতীর ক্ষুদ্র মতম্তবিশেষ। ইতর লোকে খায়। 

ঘোর্যাপ--মেছে। কুমীর (দ)। খঘরিআল (হিং)। 

ঘোপি--ঘুঁটে (দ)। 
ট 

চঠোই-_চড়ুই পাখী । 
চাকৃতি--কুটি লুচি বেলিবার গেল কাষ্ঠধখ্ড। চাকা (দ)। 
চাকিয়া--জলপান করিবার কাংন্ত পাত্রবিশেষ। 

চাকু--ছুরি। 
চাখা, চাখ ণী-_আন্বাদন। 
চাট--(১) পশ্বাদির পদাধাত। (২) নেশাখোর (মাতাল, গুলিখের ) নেশ! কারয়া 

যে আহার্ধ্য খায়। 

চাটাই-_দরম! । বাশ, নল ছেঁচ, তালপত্র বা খর্জূরপত্রের চাটাই হয়। 
চাপোর--কর়তল দার! প্রহার । 

চাবকি-ঘুম্সি (দ)। 

চাতাল--চোআল (দ)। 

চাতুক্_-চাবুক্(দ)। 
চাতি--(১) জালবিশেষ। (২১) ভালা খুলিবার চবি (দ)। বর্ধমান ও বাকুড়া 

অঞ্চলে এই অর্থে চাবিকাটি, কাটি বা খাটি বলে। 
চাষচিক্যা--চর্ঘচটিক|। 

চালা--€১) সাধারণতঃ প্রাচীরহীন খড়ের গৃহ। ইহার এক দিকে প্রাচীর থাকিতে 
পারে। (২) শব? যেমন-_চাল। কর.-শক কর-্ডাক। 

চালি--( ১) প্রতিমার চালচিতির (দ)। পশ্চিমাঞ্চল হইতে শালকাঠ নৌকার সহিত 

বাধিয়! ভাসাইয়! লইয়া আইসে। ইহাকে কাঠের চালি বলে। 
চালোন--চালুনী ( দ)। 

চিথো'ল--নতন্ডবিশেষ। 

চিন্হ্যার পরিচয় । 
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চিন্হো--চিনিয়া লও। 
চিচ্কোৎ-_চিহ্ছ। 

চিপো-নিঙ্গরাও (দ)। 

চিমর্যা--যাহ! লহজে ভাঙ্গা! যায় না। যেমন চিম্র্যা কাঠ, চিম্রা। মুড়ি (দঃ মিগুনে। 

মুড়ি )। 
চিন্ু--খেলিবার সময় যে গ্রবঞ্চন! করে। 

চিয়ান--জাগান। 

চিয়ার--বাশের ধারাল ত্বকৃ। 

চির্যা- চিড়ে (দ)। 

চুক্যা--অল্ন শাকবিশেষ। 

চুকোই-_বাঁসনের আকারের ছেলেদের মাটির খেলান!। 

চুনকাম- কোলি ফিরান (দ)। 

চুন্হারি--চুন প্রস্তুতকারক । 

চুন্বক--পিতলের ক্ষুদ্র জলপা্র। 

চোআ--তামাক মাথিবার আকের গুড়ের মাৎ। 

চোকোর--গমের জশত।-ভাঙ্গ। আট! চালিয়! লইলে যে তৃষি (দ) হয়। 
চোক্গা--এক পাব. বাশের এক দিকের গাঁট কাটিয়া! ফেলিলে যে পাত্র হয়। তৈলিক তৈল 

বিক্রয়ের সময় মাপরূপে ব্যবহার করে। অপেক্ষাকৃত বৃহদ্দাকারের চোজ। গোআলার! 

ব্যবহার করে। 

চোটকি--চর্পা্থকাবিশেষ। পদতলের আকারের এক খণ্ড মোট! চামড়ার কয়েক স্থানে 
চামড়ার ফিত! লাগাইলে ইহা! প্রস্তুত হয়। 

চোত্যালি--চৈত্র মাসের ফসল ? যেমন--ছোলা, মটর, গম ইত্যাদি। 

চোপা--চেহারা। ছূর্বল বা পীড়িত বাক্তির চেহারাতেই বিশেরূপে প্রযুক্ত হয়। 
চোপোর (রাত )-_ চারি প্রহর অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি। 

চৌকী--(১) তক্তাপোষ (দ)। (২) পাহারার স্থান, পাহারা দ্েওয়!। 
চ্যাগুরা-- বিস্তৃত । 

চ্যাওরা--ছেলে মান্য । 

চ্যাওরামু--ছেলে-মান্সি (দ)। 

চ্যালা--€১) ক্ষুদ্র মাছবিশেষ। (২) জালানি কাঠের লম্বা টুক্র!। 
* চ্যাল্হা- -সঙ্গ্যাসীর শিষ্য। 
চদোনী--রাধুনী দে) মশলা | 

টাঙারি--বাশের বেতির প্রত্তত ব্রি । 
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চাছি--€১) ঘন বা শুক্ষপ্রায় ক্ষীর। (২) ছধ আওটানর পরে কড়াইয়ের গায়ে যাহা 
লাগিয়া থাকে । 

চৌোঁকা-- ফলের ত্বকৃ। 

ছরোৎ-_খাটিবার শক্তি। 

ছাৎ--ছাদ। 

ছাতা-_ছত্র, ছাতি (দ)। এ অঞ্চলের “ব্যাংএর ছাতা” বর্দমানে *ছাড়ু”। এই ছাতু 
বর্ধমানে রাঁধিয়। খায়। বিহারেও লোকে খার। এ অঞ্চলের লোকে ইহা খাওয়া দুরের 

কথা, অন্পৃষ্ত জান করে। 

ছাহা--ছাওয়। (দ)। যেমন ঘর ছাহা, দড়ির খাট ছাহ]। 
ছাপ্পোর (খাট )--পালক্ক । 

ছিট্যাস্ লাগ!--খাল ধরা (দ)। 
ছিন্তার--নষ্টা স্ত্রীলোক । 

ছিপি- ছোট থালা । 

ছিম্রি, ছিমি_শু'টি (দ)। 
ছিল্ক্যা--ফলাদির সরু ত্বকৃ। 
ছুটি (সজিনার )__-খাড়। (দ)। ডট ( বর্ধমানে )। 

চুআছুৎ--অপবিত্র স্থানে গমন হেতু অল্প্শ্ব | 

ছু্ন-_যে ছেলেমান্সি করে। 
ছেঞ্চা- ছাচতল! (দ)। 

ছেয়তন্--সপ্তপর্ণ (সং), ছত্তিবন্ন (প্রাং), ছাতিম (দ)। 

ছোটটি-_প্রহ্থতির ষষ্ঠ দিবস। (প্রাং) ছট্ঠি। 
ছযাওআ--উদৃখল। 

ছ্যানা- ছুষ্ষের ছান! (দ)। 
ছওকান--সাৎলান (দ)। 

ছ্যাচা--সত্য । 

ছিক--হাচি। 

ছেঁচকি-_খুস্তি (দ)। 
ছেক্র্যা-_ছায়া। 

: জ 
জঞজাল--স্বিপদ্। | 

জল-কাখি--জলের কলসীর জন্ত উচ্চ মৃন্বয় বেদী । 
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জল্ছহোই--নোঁকার তক্তা আটিবার পেরেক। 
জাওন-_মাটির দেওয়াল বা প্রাচীরের জন্য প্রস্তুত কদীম। 

জাগ--€১) কাল রঙ্গের পায়রা | (২) গাছে ২৪টি আম পাকিলে অবশিষ্ট কাচ! আম 
পাকিবার জন্ত ঘরে পাত দিয়া ঢাকিয়া রাখা। 

জাগা__স্থান। জায়গ! (দ)। 
জাফরি-ক্ষুদ্র চারা গাছকে পশ্বাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বাখারি বা কঞ্চির ঘেরা 

জামা--ছত্রি বা রাজপুত জাতির বিবাহে বরের জামা । ইহার নিম্নভাগ ঘাগ-রার ভ্ায়, 

উপরিভাগ চাপ-কানের মত। পৌরাণিক চিত্রে রাজ্গাদিগের গাত্রাবরণ এইরূপ দেখা বায়। 

জামাল গোঠ--এক প্রকার গুল্ম, বেড়! দিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ইহাকে 

“ভ্যারাও।” বলে । নদীয়ায় “কচা”। এ অঞ্চলে “এরগুপকে “ভ্যারাণ্ডা” বলে। 

জাল মাছ__চিংড়ী। 

জাংহং_( জজ্ঘা শবাজাত ) উরু। 
জিআলা--জিউলী (দ)। চাঁলার খুঁটিকূপে ব্যবহৃত হয়। এ গাছগুলি আমড়াজাতীয়। 

ডাঁল কাটিয়! লাগাইলেই গাছ হয়। সহজে মরে না বলিয়া জী(ব)আলা নাম হইয়! থাকিবে। 

জিওল--শিঙ্গী মাছ। 

জিজ্যা--ভগিনীপতি । কেবল ছত্রি জাতি কথাটি আহ্বানেও ব্যবহার করে। দক্ষিণ- 

ঞ্চলে ভগিনীপতিকে ডাকিবার সময় কোন সম্বন্ধবাচক শবের বাবহার হয় না। উপাধির 

পরে “মহাশয়” ব1 ''মশায়* শব্দের ব্যবহার হয়। কোন বালকের ভগিনীপতিকে দেখাইয়া 

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,--“উনি তোমার কে ?" দক্ষিণাঞ্চলের বালক উত্তর করিয়াছিল,--- 

“উনি আমার মিত্তির মোশায়* | 

জিতুয়া-_জিতামীব্রত। 
জিদ্দি-(ফাং)জিদ্ব। আবদার (দ)। 

জিন্ম্যা--কাহারও রক্ষণাধীনে রাখা । 

জিল্্পী-_মিষ্টা্নবিশেষ | জিলিপি (দ)। 

ভুয়ায় না-_-কর উচিত নছে। 
জো--উপায়। 

জোখা--মাপ। 

জোল্যা--আম আনিবার জন্ত দড়ির ঝোল! । 

ছুঁহি-_( সং) যুখী, (প্রাং) ভ্ুহী, (দ) ভূঁই ফুল। 

| ঝ 
ঝারি--গাড়, | 
বাক্না--ছাঁকন। ( দ)। 

হি 
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ঝাল--(১) ঝাল আম্বাদ। (২) ডাল্নার হায় তরফারী। 

ঝালপাত--তেজপাত। 

ঝাল-ঝৌপ.পা--যে গাছের ভাল উচ্চে নাই, তাহার ডাল হইতে লাফাইয়৷ একরূপ খেলা । 
ঝুন্ক্যা-__মালসার স্তায় ক্ষুদ্র হাড়ি । 

ঝুরি-_ তেলে-ভাজ! গুড়ে পাক কর! বেশনের মিষ্টার্। (বর্ধমানে) পি'ড়ি। 

ঝবাপ--আগর (দ। 

বাজ রি-_ছিদ্রবিশিষ্ট মাটির হ্াড়ি। সুড়ি ভাজিবার সময় ব্যবহার হয় । 

ঝিক্রান- নাড়া দেওয়া । 

হুটি__ খোপা (দ)। 
বেঁট্যান--ঝাট দেওয়া আবর্জনা । 

ট 

টা্ট__দোকানদারের গদি বা বসিবার স্থান। 
টাটি-_দরমার প্রস্তত বেড়া । 

টাপ্পোর, টপ্লোর-ছোই (দ ) (গাড়ী বা নৌকার )। 
টিকলি-_(হিং)টিকুলী। টিপ? (দ)। 
টুসি--ডগা (দ)। 
টোকা-_ধুচুনী(দ)। 
টোকৃরা--বলদকে জাব দিবার জন্য গোগাড়ীর গাড়োগ়ানের! বড় চাঙাঁরির সায় এক 

গ্রকাঁর আধার বাবহার করে। ইহাকেই টোকৃরা বলে। ইহাতে জল দিলেও পড়ে ন1। 

টোনস্তা--শুকৃনো (আম )। 

“ট্যাংরা--মতহ্বিশেষ। 

ট্যাড়া বক্র । 

ট্যারা_-যে একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখে। 

৬. 

ঠমা--বধির। 

ঠাট-_রঙ্গ, কৌতুক । 
ঠারো--দণ্ডারমান। (হিং )ঠহর। 

ঠাওরাও--থামে! | 
ঠিলি- পিতলের ক্ষুত্র কলসী। 
ঠুসি--আম পাড়িবার জালি। 

ঠোনডা-_পাঁতার আধার । দোনা (দ)। 
£াই-স্থান। 



সন ১৩২২ ] জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব্দ ২১৯ 

ড 

ডর--ভয়। ডরফুকৃন্তা-ভীরু, ভয়-তরাসে (দ)। 

ডণ্ডোবৎ প্রণাম । 

ডহর!--নৌকার খোল | 

ডছোর --তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত রাজপথ । 

ডাঠাফুতি-_ডাংগুলি ( দ ) খেল।। 

ডাহুক--ডাক (পাখী )। 

ভাঙ্গা_-স্থল। (দ)ড্যাঙ্গা। 

ডানকুনি-_শ্রোতের মুখে নাতিবিস্তৃত জলধার! আটকাইয়! মৎস্ত ধরিবার ফাদ । 

ডাবঠি--তালি (দ)(বস্ত্রের)। 

ডাবোর--পাথরের বড় বাটা। 

ডাবরি--এঁ ছোট, ক্ষুত্রার্থে “ই* প্রয়োগ । 

ডাহিন-.( ১) ডাইনী (দ),সংডাকিনী। (২) দক্ষিণ ( সং)। দাহিণ (প্রাং)। 

ডুম্নি--পগারের পাশের প্রগালী । 
ডিছি- (১) এক তৌন্তিভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম লইয়৷ জমীদারির অংশ। (২) পরিত্যক্ত 

উচ্চ বাস্ততৃমি । ভিটা (দ)। 

ভিব্যা-_কৌটে (দ)। (হিং) ডিবিআ। 
ডেহোল--দয়েল পাখী (দ)। 

ডেল্হারি--যাহার! দাইল প্রস্তত করিয়! বিক্রয় করে। খন রেল হওয়ার পূর্বে পশ্চিমের 
মাল লইয়। নৌকা যাতায়াত করিত, তখন জঙ্গিপুরে টোল আদায় হইত বলিয়া মাঝির এই- 

খানে খান্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। সেই সময় এই ডেল্হারির দল ভাগলপুর অঞ্চল হইতে 

আদিয়! জঙ্গিপুরে উপনিবেশ স্থাপন করে। 

ডেুরী--ধনীদিগের কাছারী-বাড়ীর সদর দ্বার। 
ডোরা-_লাল রঙ্দীন রেশমের মোট। স্থৃত1। এই ডোর! হাতে বাধা হয় বলিয়া হু্যের 

ব্রতকে “ডোর। খোলা” ও “ডোর1 বাধা” বলে। 

ডোমোর-_যজ্ঞডুম্ুর । 

ডোল-_কুপ হইতে জল তুলিবার লৌহ পাঁ্র। 
ড্যাহোর--ক্রমশঃ, পর পর। 

*ড্যাঙ্গারো কলঙ্ক । 

ডারা--গঙ্গার পার্থ স্বাভাবিক খাল। 

ডারি--ডেঙ্গে! ভাটা (দ)। 
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ডারঘরা--বাড়ীর ভিতরের লম্বা চালা-ঘর। 

ড্যাকা--সাপের.ছানা। হুগলীতে সোলুই। 

[0 

ঢাকি -বৃহদাকার ঝুরি । 

চেরি-্ত,প। 

চোলাই--ঢোলের বান্ধ সহযোগে) ঘোষণা । টযার। (দ)। 

ঢোক্--তরল দ্রব্য একেবারে যতটুকু পান করা যায়। 

চেম্নী-_উপপত্বী। 

টিস্ক্যাল--ঢে কিশাল! ৷ 

চূরা (ছি)-__অনুসন্ধান করা! । 

ঢ্যাকা-_ধাকা। 

ঢ্যাকার--উদ্গার। চেশআ ঢেকুর (দ)-এ দিকে *খয়! ঢ্যাকার”। 

তত 

তক (হি)--পধ্যপ্ত। 

তক্রার (ছি )--তর্ক। বর্ধমানে তক্রাজ”। 

তরা-_-ষখন গ্রীষ্মকালে নদীতে এত কম জল থাকে যে, হাটিয়া পার হওয়া! যায়, তখন 

লোঁকে বলে,-_-নদীতে “তর” পড়িয়াছে । ্ 

তছো--ভাঙ। সেং) স্তবক। 

তাই--মাটির কড়া । তিজেল (দ)। 

তাক্--কোলোজ (দ)। 

তাকা-দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। 

তালবীচি--তাল-শাস (দ)। 

তাহোই--ভাই বা ভগিনীর শ্বশুর । 
তারা (হি)_দীড়ীপাল্লা। 
তারোআল- তরবারি। 

তালাই--তালপত্রের চাটাই। 

তীর-বর্গা (হি)--কোড়ি বরোগা (দ)। 

তিষব্যা- তৃষা । 

তুমার, তুমাকে--তোমার, তোমাকে । 

তুম্রি-_তুবংড়ি (দ)। 
তোস্বীর (ছি )- বাঁধান ছবি। 

তাধনা- ছিন্ন বন্্রথণ্ড। 
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থ 

খয়লা-_বস্ত1। 
থাও-_থা (দ)। ডুব-জলে মাটি নাগাল পাইলে “থা ও” পাওয়া বলে। 
থুক-থুতু (দ)। এ অঞ্চলে একেবারে ফেলে, তাই “থুক্”, আর দক্ষিণাঞ্চলে ছুই বারে 

ফেলে তাই প্থুখু* কি? | 

থুৎনী-__চিবুক । 

থব্যা-_অব্যঢ়। 
থোকা-গুচ্ছ। 

থোআ-_রাখ!। । 

দ 

দড়ো-_ (সং) দৃঢ়, (প্রাং) দড়। দড়ো (দ)। 

দরোদ (হি)__ব্যথা। 

দরমাহ! (ছি)--বেতন। 

দাই-_ধাত্রী। 

দর্পোণ_-পিতলের দর্পণ । বিবাহে বর হস্তে করিয়া লইয়া যায়। ইহা! নাপিতের! রাখে। 
কাচ আবিষ্ষারের পূর্বে এইব্প দর্পণেই লোকে মুখ দেখিত। বর মাঝে মাবে মুখ দেখিবার 

জন্ত সঙ্গে রাখিত। এখনকার এ দর্পণে আর মুখ দেখ! যায় না। ইহা! প্রথা মাত্র 

দাড়াইয়াছে। 
দা, দাও--কাটারি। 

দ্বাউলী--ছোট কাটারি। 

দাগ (ছি)-চিন্ধ। 

দাল__ডাঁল (দ)। দিক্ (হি)-বিরক্তি। দিঘল- দীর্ঘ। 

দিলোই, দিল্লি--দিউলী (দ), মৃণ্য় ক্ষুদ্র দীপ। 

দিপগাছা- দে'লকো (দ)। 

দিয়ার-নদীর চড়1)( স্বীপচর হইতে 1)। 

দিম্তা-ঠিকান]। 
ছুপপছোর- হিগ্রহর । 

ছুমুঠি--দোপাটি (ফল )। 
* ছুআর-্ছার । 

ছুব র্যা দুর্ধর্ষ! । 

দোম্রান--ছু-ভাজ কর! । 
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দোষুন--পল৷ ( তেলের )। 

দোহিল--দয়েল (পাখী )। 

দোহোর--ছুখানি মোট! সুতি চাদর ( এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়: | 

দোহোরা--ছুফেরা । 

ধলো--ধবল। শাদ1। 

ধান্দা--কাজ কর্ম । 

ধুপ- ধুনে! (দ)। 

ধুপচি--ধুনোচি (দ)। 

ধুম্যা--(১) ধূম | (২) ধু'ছল (দ)। 

ধুলোট-দোলের কিনব! ২৪ প্রঙ্রের পর দিন ষে কীর্ভনের বা গানের দল বাহির হয়, 
তাহাতে আমোদ করিয়া লোকে পরস্পরের গায়ে ধূলা নিক্ষেপ করে । এইরূপে নগর প্রদক্ষিণ 

করার নাম ধুলোট। 

ধোকোর -চটের বস্ত। | 

ন 

নবান-_-নবান্ন। 

নর মাদি-__মন্জা মেদি (দ)। পণ্ত-পক্ষীর পুংস্ত্রী-ভেদে ব্যবহৃত হয়। 
নয়ানভ্ভুলি--নর্দামা (দ)। পয়োনালী। 
নাতিপোতা-_ দৌহিত্র, পৌত্র । দক্ষিণাঞ্চলে উভয় অর্থে ই পনাঁতি* শবের ব্যবহার হয় । 
নাথ- ছুষ্ট গকু কিম্বা মহিষের নাকে ছিত্তর করিয়া যে দড়ি বাঁধা হয়। 
নাপা--ওজন ও মাপ কর] উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়। 

নামানি--ওলাউঠ1। 

নাহা--ন্নান কর! । (প্রাং) পহান। 

নাং-উপপতি। 

নাঢ়1--মুণ্ডিত মন্তক | নিছনি-_বরের ব! দেবমুর্তির পান দিয়! গাল সেঁক1। নিভ্যান-_- 

নির্বাণ কর! । 

নিষ্তান পতাকা । 

নিশানা- লক্ষ্য কর! । 

নিষকি--লেবুর আচার। 

নিয়ান-_বাটালি। 

নির্যান -শন্তক্ষেত্র হইতে আগাছ! উৎপাটন। 
নিষুতি-্-নিশীথ। 
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স্ক্যাচুন্লি লুকোচুরি, (দে) খেল! । 
নেপুর (প্রাং)-স্নুপুর | 

ন্চ্যা-্পাছ। (দ)। 

পচবরা--খোস-পাচড়া (দ)। 

পচ.কা--মাছ-মারা বরশা!। 

পটোল্পতি-_-পল্তা (দ)। 

পড়ে-_(সং) পঠতি, (প্রাং) পঢ়ই, (দ) পড়ে। 
পল্পচাকা-_পদ্ষের টাটি (দ)। 
পরথ. পরীক্ষা । বর্ধমানে "পরফ, | 

পল্হোই--পীরামিডের স্াঁয় মাছ ধরিবার যন্ত্র। 

পলোয়ারি-_কিনার! উচু থালা। 
পাউলি-_কাসার জলপাব্রবিশেষ। 

পাগার-_ ক্ষেত্রের উচ্চ আলি। 

পাধা--গরুর দড়ি। 

পা'ট-_ম্ুর। 

পাটা_-শিল (দ)। 
পাটি-__থেভুরের চাটাই । 
পাত--তু তপাতা। 

পাতনা-_- মাটির ডাবা (দ)। 

পাতান ধানের আগরা (দ)। 

পাতকাঠি__প্যাকাটি দে)। 

পাথ.রা।-- পাথরের থাল!। 

পাথ.রি--পাথর বাটি। 

পাথাল- _আড়ভাবে (দ)। 

পান মিঠাই--পানের আকারের গজার স্তায় মিষ্টান্ন । 

পান্সী- দীর্ঘ আরোহীর নৌক|। প্রায় ১২১৪ খানি দাড় থাকে। 
পানিতাওয়া--পাস্বয়! দে)। 

পাবতা--ক্ষুত্র মতম্তবিশেষ। 

* পাভ.রা-_-ডালের বা বাশের ছোট টুক্রা। আমের ন্তার় ফল, নীচে হইতে পাভ.র! 
ছড়িয়া পাড়া যায় । 

পায়না-_ক্কষকের বস্তি । 
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পায়জোব--পায়ের অলঙ্কার। পাঁজোর (দ)?। 

পারা--পুং মহ্ষি। 

পারোন--পরিবেশন । 

পাল্হান-__গরুর বাটের উপরিভাগ | 

পাশা--(১) কর্ণের অলঙ্কার, (২) খেলা । 

পাসানে। মোড় )--গড়ান ( ফেন ) দে)। 
পাছাড়--যথা-_-টেকিতে পাহাড় দেওয়া । 

খা (হি)-_তালের পাখা। 

পিঠ্য -পিষ্ক (সং), পীটঠ ( প্রাং)। 

পিঠ্যালী-_-আাস্সেওড়া (দ) ও কার্টে সারহীন মধ্যমাকারের বৃক্ষবিশেষকে বুঝায়। 

পিদিম-_প্রদীপ। 

পির্যান- (১) পীর শবের স্্রীলিঙ্গ । (২) জামা (দ)। 

পিল্হোই--ল্লীহা। 
পিস্রি--৫ সের। পস্থরি (দ)। 

পিহছনি-__জ'াতার নিকট মোড়ার মত বপিবার মাটির বেদী। 

পিহান--মাটির কৃঠির মাটির গোল ঢাকনা। 
পি'র্যা--গীঠ সেং), পীড় প্রোং), পিড়ি (দ)। ্ 

পিঁর্যা-_-মাটির ঘরের সন্পুথের বারান্দা । 
পুজআল-_আউশ ধান্তের গুক্ষ খড়। 

পুআলি পুআলে!-বেগুণ, কপি প্রভৃতির চার! গাছ। 

পুটকি -- মলদ্বার । 
পুড়োৎ--পুরোহিত । 

পুরি (হি )--লুচি (দ)। 
পুল--চারাগাছ। 

পুস্ত্যা মাটির ঘরের প্রাচীরের ভিত্তি মজবুৎ করিবার জন্য পার্খে মাটি দিয়া বাধান হয়, 
ইহাই *পুত্তযা”। 

পুন্তোক্-_ ঘোড়ার লাখি। 

পুন্হা- পুণ্যাহ। 

পেকোর--অশ্বখখ। . 

পেক্যার--পাইকার। 
গেছ্যা--ঝুরি (দ)। 

পেন্কা-__পান্সে (দ )। ম্বাদহীন। 
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পেল্যা-(১) পাইল! (ক্রিয়া! ), (২) বড় হাঁড়ি। 

পেছ্যা গাড়ীর চাকা । (হিং)পাহিয়। | 

পোক্তো--মজবুৎ, দৃঢ় । 

পোখো র--( সং) পুক্ষর, (প্রাং ) পোকৃখোর, পুকুর (দ)। 

পোচ্ছিম__€ সং) পশ্চিম, ( প্রাং ) পচ্ছিম। 
পোহা1।--€ ১) শেষ হওয়া, যথা রাত পোহাল। (২) তাপ গ্রহণ করা--যেষন আগুন 

পোহান। 

পোলু- রেশম-কীট। 

পছচি-"হস্তের রৌপ্যের অলঙ্কারবিশেষ; এখন প্রায় অপ্রচলিত। পৈছে (দ?)। 

পাঁজর--( সং পঞ্জর শবজাত )। পার্খ ( শরীরের ও স্থানের )) যেমন ঘরের পাঁজরে। 

পাহুটি_পৈঠে (দ)। 

পাছুটা-_পদচি্ক। 
পিজ র্যা পিঞর। 

পিধ২-পরিধান কর। 

পিধনে--পরিধানে। 

পিপিআ--পেঁপে (দ)। 

পুকুর্যা--পোক লাগা । 

পু'ড়া--ক্কধিজীবী জাতিবিশেষ। পৌগুবর্ধনের পুণ্ড,| ইহারা এখন পুণ্ডরীক বলিয়! 
পরিচয় দেয়। 

পুঁথোল- পুতুল (দ)। 

পৌটা--সিকৃনি (দ)। 

পৌদেরো--১৫। 
প্যাটুরা-সে কালের বেতের বাকৃস। প্যাড়া (দ)। 
প্যাটারি--( হিং) পেটারি। ফাস্থয (দ)। 

প্যাকাম্--সঙ.(দ )। 

প্যাখনা--ন্াকামি (দ)। 

প্যারাই-_মুষচ্ছেদন (গবাদির )। 

ফাটক--কয়েদ (দ)। 

ফাতা--মাছ ধরিবার ফাত.ন। (দ)। 

ফান্ুয-_-আকাশ-প্রদীপের নিমিত্ত অন্তরনির্থিত আলোকাধা র। 
৮$১ 
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ফির্কি-_-এক্হার1। গাঁদা, দোপাটি প্রভৃতি ফুল সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়। 
ফুট্যা-_ছিদ্রযুক্ত। 

ফুট্যানি--অহঙ্কার | 

ফেরুয়।--জলপাত্রবিশেষ। 

ফোৎস্্মৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত । 

ফোতা--উড় নী (দ)। 

ফোচক্যা--ফাজিল (দ)। 

ফেস্তার--ঘর ছাইবার ঘাসবিশেষ। 

ফেচু--ফিজে পাখী (দ)। 
ফ্যার-_ঈীড়ী-পাল্লার পাষাণ ( দ)। 

ব 

বছোর-_ বৎসর ( সং), বচ্ছর (প্রাং!। 

বজ্জাৎ ( হি )--ছুষ্ট। 

রৎ--ব্রত। 

বতোর.-শন্তের বীজ বপনের সময় । 

বত্বে--বেচে। দক্ষিণে “বেচে-বত্তে*রি সহচর শবকরূপে ব্যবহাক্ আছে, পৃথক্ 

ব্যবহার নাঁই। 

বরাৎ_অনৃষ্ট। 

বড়._বট বৃক্ষ । প্রাক্কতে অনাদিস্থিত ট স্থানে ড হয়। 

বড়া-_ফুলুরি (₹ )। 
বাউলি-_রন্ধনের বেড়ী ( দ)। 
বাগুন-বেগুন (দ)। 

বাচ্চা--ছান! ( দ)। 
বান্ধু--তাবিজ (দ) অলঙ্কার । 

বাটখারা--যাহ। দ্বারা ওজন হয়। 

বাটপার---ভুয়াচোর। 
বাটা--তাছুল রাখিবার পান্র। 
বাড্ডা--বড়, অতিশয়। 

বাৎসা-সবাতাস! । 

বাতাচিতি---চিতিসাপ। 

বাস্ধি--বাখারি 
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বাতি-_-গ্রদীপ ৷ 

বাথান--গে।-মহিযার্দির থাকিবার উন্মুক্ত স্থান। 

বাদাবাদি--বিবাদ। 

বাদাম--( ১) বুট, ছোলা! । (২) ফল। 

বান--বন্তা। জোয়ারের বান এ অঞ্চলে অজ্ঞাত । 

বানানো--প্রস্তত কর!। 

বানোক--রেশম প্রস্ততের স্থান । 

বাবু--( ১) পিতা, (২) বড় লোক। 

বাবরি- লম্বা! চুল ( পুরুষের )। 
বালুন--সুড়ি ছই প্রকারে ভাজে । ১ম প্রকার--গরম বালিতে চাউল দিয়। কুঁচি দিয়া সুঁড়ি- 

গুলি তুলিয়া লওয়া ছয়। ২য় প্রকারে মুড়ি হইলে বালি সুদ্ধ মুড়ি ছিত্রযুক্ত হাড়িতে দেওয়৷ 

হয়। এই হ্থাড়িটি নাড়িলে বাল নীচে পড়িয়া যায়, মুড়ি পৃথক্ হয়। এই প্রকারে সুড়ি 
ভাজাকে বালুনে ভাঙ্গা! বলে। ছিত্রযুক্ত হাড়িটির নাম “বালুন”। 

বান্তোকি--বেতো(দ)শাক । 

বাচা (ক্রি )--( সং বর্ধতে, প্রাং বড়ই ) এ অঞ্চলে "গাছ বাটে”, দক্ষিণে প্বাড়ে”। 

বাড়ন-_ঝাঁটা। পশ্চিমে ঝাট দেওয়াকে “বাহর্ন1” বলে। 
বাহাল--স্থায়ী। হিন্দিতে বাহাল- নিযুক্ত । 

বাহান--মাচা (দ)। লাউ, শশ' প্রতৃতি গাছের আশ্রয়-মঞ্চ। 

বাহুন।--( ১) ছল, ভান, (২)ধান ভান! (দ)। 

বাংলা বৈঠকথানা । 

বিউনী--(১) বিস্নি (দ)। (২) বেণী। 

বিকুলি-_ব্যাকুলত]। 

বিচোন--বীজ । 

বিজলি সং) বিদ্যুৎ (প্রাং ) বিজ্ুলী । 

বিজি--নকুল (প্রাণী )। 

বিজোট।-_বান্ধু (দ ) অলঙ্কার। 

বিটি--কন্ত।। 

বিয়াল--বিড়াল। 
বিহা--বিবাহ। 

বিহাই--বৈবাহছিক। বিহান্--এ পত্বী। 
ঝু'লতে-_বলিতে। 

বেকুব” € ফাং) বেওয়াকুফ.। অশিক্ষিত, অজ্ঞান। 
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বেগচ্যা--( ফাং) বাগড়া । বাগান। 

বের্যাল--বাগানের ফলের ক্রেতা । 

বেলি-_হিং বেলা । (দং ) বেলফুল। 

বেহ্দ্ধ্যা-_(ফাং) বেহুদা। নির্বোধ । 

বেস্তা, বেস্ত।-_-( ১) বাদি, যাহ! টাট.ক1 নহে, (২) ২২ সংখ্য| জ্ঞাপক 7) যেমন ধোবাকে 

২২ খান! কাপড় দিলে ১ বেশ হয়; মাটির প্রাচীর নির্মাণের সময় একেবারে যতট। উচ্চ হয়, 
ভাহাকে ১ বুদ বলে, ইহ! দৈর্ঘ্যে ২২ হাত হইলে ১ বেস্ট। বলে। 

বো--বধূ (সং), বহু (প্রাং)। 

বোক্রি ( হিং)--ছাগল। 

বোগন্তা- বানের দোকানদার লেখে প্বহুগুণী”, বহু গুণ আছ বলিয়া কি? 

(ঘ) বো'গনো। 
বোগ্যাঁ কল! গাছের পাতার নিমের অংশ, যাহ! গাছের উপরে থাকে | পেটো (দ)। 

বোঠ্যা হস্তচালিত ক্ষুদ্র দাড় । বঠে (দ)। 

বোঠি-_বোটি (দ)। 

বোন্ধী-_ বোড়নী (দ ) মাছ ধরিবার। 

বোম্ব বোম! €( দ)। 
বোরাঁ_€ ১) বস্তা, (২) বরবটি কলাই, (৩) বোরো ধান। ্ 

বোর্যাগ্-_বৈষ্ব বৈরাগী। 

বোর্ধা-_আগুন রাখিবার জন্ত কাচ! মাটির পান্র। 
বোধুন- বৃষ্টির জল। : 

বোল. কথা )১_বল.( দ ) বোল. ( হিং )। ক্রিয়ারূপে স্থানে স্থানে বুল, হয়, যেমন 

এ দিকে “বুল.ছিস, বুলবি না”, দক্ষিণে “বোলছিস, বোল্্বি ন1”। 

বোল-_বকুল। 

বোল্পা_-বোল.তা ( দ)। 

বোল্যা-_-( খড়মের ) বোলে1, বোগ লে (দ)। 

বোহিন--€ হিং ) বহিন, ভগিনী (সং), বুন, বোন ( দ)। 

বোহির্যা-( সং) বধির, (প্রাং ) বছির | 

বোহোনি-_-বোউনি (দ), দোকান্দারের প্রথম বিক্রয়। 
বোছোস্ধ-_-ভগিনীপতি। 

ব্যাওয়া_-( হিং) বেওয়া, বিধবা । 

ব্যাগাতা- মিনতি । 

ব্যামো--রোগ । 
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ব্যায়হ! -স্বেহায! (কাং ),: নিলজ্জ। 

ব্যাড়া-__বেষ্টন। 
বাশরা-্বাশবন। 

বানী_-: ১) বংশী, ২) সানাই। 
বাহিচ--€ ১) নৌকার বাচ (7%69), (২) নৌকা বেড়ান / অল্লক্ষণের জন্ত )। 
বাছিচ্যা_ধান ছণটিতে দেওয়া । 

বাহুক-_বাক (দ)। 

ঝুদি-_ প্রতিমা নির্াণের প্রথমাবন্থায় খড় দিয়। একট! আকার গড়ে। ইহাকে বু'দি 
বাধা বলে। এক গোছ। খড় একত্রে বাধিলেই বুঁদ হয়। 
বুদিয়া--(হিং)ক্ষুদ্র গোলাকার মিঠাই বিশেষ। সং বিন্দু, হিং বুদ) ইহা হইতে 

বু'দিয়া, দক্ষিণে বোদে। 
বেঠ্যা-বেঁটে দে)ট। থর্বাকার। 

বৌড়্যা--(১) বিড়ে দে)। (২) দাবা খেলার বোঁড়ে। 

ব্যাক্-_ প্রায়ই ) নদীর বক্রাংশ। 
ব্যাতাবার- ঢ্যামন! (দ) সাপ। 

ভ 

ভ*র-_সমস্ত, যেমন দিন ভ'র- সমস্ত দিন। 

ভাওক-দর। 

ভা'জ-_ভ্রাতৃজায়া। 

ভাজ।-_সুড়ি (চাউলের )। 

ভাজি--ভাঞা তরকারী । 

ভাটা-_-ইটের পাঁজা (দ)। 

ভাতখাওনী - অন্নপ্রাশন। 
ভাতিজ্য।-_ভ্রাতৃম্পুক্ধ। (ভ্রাভৃজ শবজাত 1) 

ভাপ--বাশ্পের উত্তাপ। (প্রাং) বপফ। 

তারবোল -পৌব মাসে ইতর লোকে সন্ধ্যা বেলায় একক্প গান গাহিয়। বেড়ায়, মাসের 

শেষে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা লইন্া' ভোজন করে। এই গানের প্রথম পংক্তি "তোরা ভার বোল 

ভার বোল” ইত্যাদি । 

* ভিনো-ভিন্ন। 

তৃক্তযান--শোধ ( হিসাবে )। 
ভূনি--কাপড়ের কৌচা। 
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ভূজ্যারি--একরূপ পশ্চিমের জাতি। ইহার! সর্বদা বালি গরম রাখে, কেহ শস্যাদি 
ভাজিতে গেলে ততক্ষণাৎ ভাজিয়। দেয়। 

ভূম্কুরি-_বুদ্ধদ। 
ভেক লওয়া--বৈষব হওয়া । 

ভেট্যাল--শ্রোতের দিকৃ। 

ভেম্তিয়ে-_ গোলমাল ক'রে ( তাস খেলায় )। 

ভোগা--কাকি। 

ভোজ--.ষগগি (ে)। 

ভোজী--বহুজী, ভ্রাভৃজায়া। এ কথাটি হিন্দস্থানী গপনিবেশিকগণ ব্যবহার করে। 

ভ্যাল্সান--সুখ ভ্যাংচানে (দ)। 

ভ'যাড়াপোড়া-_বহ্কি উৎসব (দোলে )। 
ম 

মটুকা, মোট্কি-_মাটির বুছৎ জলাধার, জালা (দ)। 
ময়া-__মৌরুল! মাছ। 

মন্যো--বৃহৎ। 

মহোচ্ছব-_-বৈষ্বদিগের মহোৎসব । 

মাওরা--ম-মরা, মাতৃহীন। ছ্ 

মাকুন্্যা--গুক্ষবিহীন। 

মা'গ-ন্ত্রী। 

মাচান স-মঞ্চ। 

মাথা+ল, মাথোল-_টোকা (দ), কৃষকের বাঁশের মস্তকাবরণ। 

মাহুয়ান--মাদি ঘোড়া, অস্বী। 
মারিকৃমার1--মারামারি । 
মাড়--মণ্ড (ভাতের ১, ফেণ (দ)। 

মালকৌচা-_মল্লকচ্ছ (1), কৌচা পশ্চাৎ দিকে গু জিলে “মালকেৌ61” হয়। 

মালী-_-মালাকর। 

মালোই--নারিকেলের মাল! (দ)। 

মাহাতাব.--রংমশাল (দ)। 

মাহোই-_ভাই-ভগিনীর শাগুড়ী। সংমাতৃক (1), (প্রাং) মাউও। 

মিত্যাঁ_মিত্র। একনাম হইলে মিত্যা, নতুবা! বধু বা বন্ধু পাতায় । 
মিরক্যা--মীরগেল মাছ (দ)। 

মিছোনোৎ (হি )--পরিশ্রম। 
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মুগ শাওলী--যুগের পিক । 

মুচি-কীসা, পিতল ও সোন গলাইবার মাটির পাত্র। 
মুনোৌফা- (হি) লাভ। 

সুরি-_নর্দীমা। 

মুঢ্যা-_কাটা গাছের গুড়ি (যাহা মাটির মধ্যে থাকে) 
মেছ্যা আল্লাদ--কেউটে (দ)। 

মেতোর--মধ্যম। যেমন--মেতোর-বৌ । 

মেয়া-স্ত্রী। 
মেল্তে--ছড়াইতে। 

মোছ (হিং)__-গোপ (দ)। 

মোধুচুফি- টুনটুনি পাখী (দ)। 

মোর ( বরের )- মুকুট ( সং), মউড় ( প্রাং )। 

মোরিচ--লক্কা ৷ 

মো”ল- মুকুল ( সং), মউল (প্রাং)। 

মোস্রি-মহ্রি। 

মোছোজিদ--মস্জিদ | 
মোছোনা--কোন নদীর যে স্থান হইতে অন্ত নদী বহির্গত হয়। 

মোহোবিল---প্রতিম! বিসর্জনের সময় বিভিন্ন প্রতিমার মিলন । 

মোহোরি-_-মৌরী । 

ম্যার--কলার ভেলা । 

ম্যাল।-- (১) মেলা, (২) বছু। 

যও-_ষব। 
যোগানো--রক্ষা কর, আগ.লানে! (দ)। 

যোগান্দার--সাময়িক রক্ষক, আগল্দার (দ)। 

রর 

রগ- শির! । 

রহোর (হি )--অড়হুর। 
* রাম পটোল--ভিগ্ি, ঢটে'রস দে), রামতরোই (বিহারে ), রাঁমঝিজে ( বীকুড়ায় )। 
রা-কথা, শব । 

রাল- ধুনা গলাইয়। সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত আঠ1। 
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রিক্যাবী--রেকাব (দ), রকাবী (ফাং)। 

রুখু- রকম, তৈলবিহীন। 

রুহি-রুই (দ)। 

রোজ-- প্রত্যহ, ফাং রোজ -দিন। 

রোজকার--উপার্জন। (ফাং )রোজগার। 

র্যাজা--রেজ। (দে), রাজমিস্ত্রীর মন্ডুর। 

ল 

লগ.ধ!--লোগি (দ), দীর্ঘ বংশখণ্ডের অগ্রে এক টুকৃরা বাখারি বাঁধিয়া গ্রস্তত হয়। ছোট 

ইইলে আকর্ষাঁ। 
লগোন ধরা বিবাহে আশীর্বাদ করা । 

লত্যোন--জরাদি রোগে উপবাস। 

লট্কানো--টাঙ্গানে! । 

লটকোন--একরূপ ফলের পীত বর্ণের বীজ । ইহা হইতে রং হয়। লটকন!। 
লবোডক্ক-__লাউডগা (দ; সাঁপ। 

লয়--নব, নৃতন। 

লহলা__রুইজাতীয়"মৎস্যবিশেষ। 

লা_নৌক]। 
লাওয়া--লাজ (সং), খৈ। রাজপুত জাতির বিবাহে থৈ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

লাগা (ক্রি )-_৫১) ব্যথা পাওয়!, (২) বোধ হওয়া, যেমন--জিনিষটা কেমন লাগছে। 

লাঙ্গোল্যা-_-বিদে (দ)। 
লাউ লাটিম (দ)। 
লালোচ.( হি) _লোভ। 

লাহ1--€১) লাক্ষা, (২) দ্বান (সং), পহান (প্রাং ), পানা (হিং), নাওয়! (দ)। 
লাহারি--(১) ক্বকের জল-খাবার, (২) গালার ভ্ব্যাদি প্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ। 

লিখি-_-উকুনের ছান!। 
লিভ্যাও (ক্রি) নির্বাণ কর। 

লুটিআ-_-ঘটির আকারের ক্ষুত্র জলপান্র। 
লেগে- (১) জন্ত, (২) লাগিআ.। 
লেল্ছ্যাঁ লোভী, (হিং) লাল্চি। 

লোক্-চুপ। 
লোক্রি ( হি)- জ্বালানি কাঠ। 
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লোগর্ঘ--প্রত্রাব। 

লোট। (হি)-_-ঘটি। 

লোট্যা--নটে শাক (দ)। 

লোড়ি_লাঠি। 
লৌকিত্যাঁ লৌকিকতা, নৌকতা (দ)। 

ল্যাচা--ফুল ঝাটা (দ)। 
ল্যালহা! -যে অধিকবয়স্ক ব্যক্তি জিহ্বার দুর্বলতার জন্ সমস্ত বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে 

পারে না, ছোট ছেলের স্তায় আধ আধ কথা বলে। 

শা 

শাঁনা__ ১) মাথা, ফেমন--আট! শান । (২) বস্ত্রের তানা, টান! সৃতা1। 

শানি- _গবাদির ছানি, জাব (দ)। 

শামাদান ( আং; মোমবাতির আলোকাধাঁর। 

শিয়াল- শৃগাল (সং), (প্রাং) সিআল। 

শিওর- শায়িত অবস্থায় মন্তকের দিকৃ। 

শিক-_সরু লোহাঁর দণ্ড। এ অঞ্চলের “হছ'ক্যার শিক”, দক্ষিণে “ছাকোর গজ”। 

শিকৃলি- শৃঙ্খল (সং), শেকোল (দ)। 

শিকোর-_মূল (গাছের )। 
শিত্যান বিছানার মাথার দিক । 

শিশকি- ক্ষুদ্র ছিদ্র। 

শিল্তা__! ১) সীপা, (২) শিশু কাঠ। 

শুকৃট্যা__গুফ। 

শুঝা দেখা । দক্ষিণে “বোঝা সোঝাশম্ব ব্যবহার আছে, পৃথক্ প্রয়োগ নাই। 
শুবচণী-_*গুভচওীশর পৃজ|। 

শো(১)(ক্রি) শয়ন কর্, (২) জাভিবিশেষ, ইহাদের জল অচল। দক্ষিণের 
উড়ীদিগের মহিত এক কি না, বলা যায় না। 

শোধা--জিজ্ঞাসা কর্। 

শ্টাকোরকন্দ--( হিং) শকরকন্দ, যাহার কন্দ শককর অর্থাৎ চিনির সভায় মিষ্ট। ছুই 

প্রকারের হয়--লাল ও শাদ1। লালগুলি দক্ষিণে “রাঙ্গ। আলু” নামে কখিত। 

শিক্যা-_শিকে (দ)। 
_ শৌআস-_শশা। 

সতমা-স্বিমাতা। 

৩৪ 
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সন্বাবা, সনমা--ভাই-ভগিনীর শ্বশুর শাশুড়ী। 

সন্দেশ-_মিষ্টার । দক্ষিণে কাচাগোলা “সন্দেশ” নাম পাইয়াছে। 
সন্ধ্যামুনি-__কষ্চকলি (দ)ফুল। 

সপ২দক্ষিণে সপ লম্বা, মাহুর ছোট । এ দিকে উন্ভয় অর্থেই সপ। 
সভাই, সবভাই--সকলে। (দ) সবাই। 
সম্বোরা--পাঁচ ফোড়ন (দ)। 

সরান, সরোক- সদর রাস্তা। 

সল্লা--( আং ) সলা, পরামর্শ । 

সহোবোৎ- সৎ লোকের সঙ্গ । (ফাং) 

সং-- প্রহসন (যাঁতার )। জঙ্গিপুরে দোলের সময় গীত-বাদ্ক সহকারে লোকে নানারূপ 

সাজিয়া বাহির হয়, ইহাকেও সং বলে। 

সৎ _-সঙ্গ। 

সহাত্তর-_-৭০। সাগরিত--শিষ্য। সাঁকরেত (দ , শাগীর্দ (ফাং)। 

সাজন্যা-সোজনে (দ)। : 
সা+ং-( আং) সাঅৎ-মুহূর্ত। প্রথম শুভ মুহূর্ত, দোকানদারের প্রথম বিক্রয়। 

বিজয়! দশমীর দিন প্রাতঃকালে শিল্পী ও কৃষক নানারপ দ্রব্য গৃহস্থ-বাড়ী দিয় পরল! ও মুড়ি 

পায়। পুরোহিত আসিয়া ঘট-স্থাপন। করিয়া কিঞ্চিৎ পুজা-মর্চনাও করেছ ইছাঁকেও সা” 

করা বলে। 

সাতভেয়া--ছাতার ( দ) পাখী যেখানে থাকে | ৫1৭টি একত্রে দেখা যাঁয়। 

সাতাশী--৫ ১) ৮৭, (২) রাজপুত জাঁতির বিবাহে ছায়ামগ্ডপে কলসের উপর সরাতে 

সরিষার পুটুলি বাঁধিয়া সরিষার তৈল জালাঁন হয়। এই আঁলোকাধারের নাম সাতাশী। 
সাবেক পূর্বের। (আং) সাবিক। 

সামাট-_-উদৃখলের মুষল। এক খণ্ড কাষ্ঠদগ্ডের মুখে "সামি* অর্থাৎ লোহার বেড় আট! 
থাকে । তাই সামি+আটা হইতে "সামাট” বোধ হুয়। 

সামি-_কাষ্ঠ বা বংশদণ্ডের অগ্রভাগে আটা লোহার বেড়। 

সাম্নাসাম্নি__হুমুক-ন্থুমুকী ( দ )। 

সারা--মাটির সর! (দ)। 
সারোক--শালিক (দ) পাখী। 

সাহান-সান (দ ), ইট, চুন-্রকী দিয়! বাঁধান স্থান। 
সাহানি-_-শানাই (দ )। 
সাহার--সার (জমীর )। সাঁওই--( হিং) সেওই। মাঁখা ময়দা চাউলের ভ্তায় ছোট 

ছোট টুক্র! করিয়া গুকান হয়। ইহার পায়স করিয়! লোকে খায়। 



সন ১৩২২] গ্রাম্য এব্র ২৩৫: 

সাহুক্যার--€ হিং )--ধন । 
সাকো--পুল। 

সাজাল- সন্ধ্যায় গোশালায় ধূমোৎপার্দন। 

সাজো-_দধিবীজ । 

সাঁকালো--শীঘ্র। 

সে'ছর--( সং) সিন্দুর, ( গ্রাং ) সেন্দুর। 

মোৎ_আোঁত। 

সিঝ্যানো-- সিদ্ধ কর । 

সিদ্ধোপোড়া--ভাতে ভাত (দ)। 

সিধ্য।--€১) সিদে (দ ),সরল। (২) রন্ধনের দ্রব্যাদি, যেমন-- চাউল, দাইল প্রদান। 

দিয়ান, সিয়ানা--চালাক, চতুর। 

সিংর্যা__সিঙ্গার! (হি ), পানফল। 

নুবর্যা_ খাঁদ-মিশ্রিত রৌপ্য । 
সুরকি_-(১) দৌড়, (২) ইষ্টকচূর্ণ। 

নুকুক-__(ফাং) সুর্ধ.রক্ত। এ অঞ্চলে বলে প্লাল সুরুক*, অতিশয় লাল। 

নুক্তর--স্ুুবিধ, উপকার । 

সোঁআরি--যান, পাল্কি। 

সোনাগুধি-_ন্বর্ণগোধিক1, গোসাপ । 

সোরকি-_বরস।। 

সোরুচুক্লি-_চাঁউল দাইল মিশ্রিত রুটির মত পিষ্টক। পৌঘ1-দ্রান লওয়া। 
সৌট1--বড় মোটা লাঠি। লৌথ্যা-_ভীর্ঘাত্রার সাথী । 

সৌধা-(সং) সুগন্ধ, (প্রাং) সুমন্ধ। কোন দ্রব্য ভাজিলে এক প্রকার যে গন্ধ 

বাহির হয়। 
সযাকারো- ত্বর্ণকার। 

হ 
হয়রান--শ্রান্ত। ( আং) হয়রাঁন-বিন্মিত। 

হল্হোল্যা”*হেলে (দ )সাপ। 

হলো”দ-_( সং) হরিদ্রা, ( প্রাং ) হুলদ্ধা, (দ) হোলুদ্। 

হাওলে--ধীরে। 

* হাওলোৎ--বিন! লেখা-পড়ায় অন্ন দিনের জন্ত ধার দেওয়1। (আং) হাওয়ালাৎ--কাহার € 

জিল্মায় রাখা । 

হাড়ুগুড়ু ( খেল! )--কবাটি খেলা (দ্র )। 



২৩৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [৬ সংখা! 
হাঁল--( ১) লাঙ্গল। (২) অবস্থা, ছরবন্থা ( আং)। 

হিল্ন্া, ইল্ন্তা_ইলিস্ মাছ (দ)। 
হুব২-সাহস। ( আঁং) হুব্ব.₹ প্রীতি, বন্ধুত্ব, ইচ্ছা । 
হুব্যানুব-সঅবিকল। (হিং)ভ্বহু। 

হুর্যাহুরি-__ গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি । 
হুলিয়ে--( কুকুর ) লেলিয়ে (দ)। 
হেষ্ঠ্যা, হোষ্ঠয1--অবিবেচক। 

হেত্যার--অন্ত্র। ( হিং) হাথিআর। 

হেক্কা-হাল্ক। (দ)। 

হে*লতে-__সাতরাইতে | 

হোক--হউক” শবজাত। দক্ষিণাঞ্চলে যথায় “আচ্ছা” প্রয়োগ হয়, এ দিকে তথায় 

“হোক” কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। দক্ষিণে প্রাম যেও বাবা আচ্ছা”, এ দিকে প্রাঁম 
যেও বাব! হোক”। 

হোট্যা-_হাটু (দ)। 
হোন্ত।--(হি) হালুয়া, পাতলা ফলকবিশি্ কাটারির ন্যায় অস্ত্র ;) ইহা! শন্তাদি 

কাটিতে ব্যবন্ধত হয়। (দ)কান্তে। 

হাদে--আহ্বানে, মনোযোগ আকর্ষণে সন্বোধন-পদ | অর্থ--এ দিকে দেখ। 

হারে--এখানে । 
হালান--৫১) (দ) হেলান, ঠেস্। (২) সম্তভরণযোগ্য, যথা--হ্বালান জল সাতারজল। 

শ্রীরাখালরাজ রায় 

জ্ঞানদাসের পদাবলী” শর্ষক প্রবন্ধের 

শুদ্ধি-পত্র 
পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ গুদ্ধ 
১৯৪ ১৩ বত্ধবাকর রদ্বাকর 
১৯৫ ২৩ অন্ষের শষের 

২০৪ ৮ দিব দিব্য 
২০২ ৩ সুলললিত ম্থললিত 
এ . ৫-৯ পংকিগুলি প্রবন্ধের উপসংহার না হইয়। ১৮৮ পৃষ্ঠার 

২৯ পংদ্কি-ছ্িত “পিনাক* ও “কপিনাশ শব্দের পাদ-টাকা 
| 



কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-মঙ্গীত 

বিগত পূর্বববৎসর “বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে* যোগ দিবার জন্য আমি কলিকাতায় আসিলে 
আমাদের পবঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে*র স্বনামধন্ত সভাপতি পরমশ্রদ্ধাম্পদ মহামহোপাধ্যায় 
শ্রযুক্ত হরপ্রস্'দ শাস্ত্রী মহোদয় আমাকে চট্টগ্রামের পল্লী-সঙ্গীত সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। 
কিন্ত এত কাল নান! কার্ধ্য-ব্যস্ততায় তাহার সে আদেশ প্রতিপালন করিবার অবসর পাট 
নাই। সম্প্রতি সংগৃহীত কয়েকথানি প্রাচীন পুথির মধ্যে একখানি হস্তলিখিত সঙ্গীত-পুন্তিক 
গ্রাপ্ত হুইয়াছি। বক্ষাঙ্গান প্রবন্ধে তাহ! হইতে কয়েকটি সঙ্গীত যদৃচ্ছাক্রমে সন্কলন করিয়া 

এবং জনৈক পল্লীবৃদ্ধের নিকট শ্রুত কয়েকটি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়া চট্টগ্রামের গ্রাচীন পল্লী- 
সঙ্গীতের যংকিঞ্চিং পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। 

সঙ্গীত-পুস্তিকাথানি শ্রীনীলমণি বিশ্ব(দ এবং শ্রীরামরত্ব দাসদাসস্য কর্তৃক ১২৯৭ মধী 
সনে বিরচিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে এখন ১২৭৭ মঘী সন চলিতেছে । সুুতর1ং এই পুথিখানির 
বয়স সত্তর বংসর। কিন্তু ইহার লিখনভঙ্গী, বর্ণবিন্যাস, কাগজ প্রভৃতি দেখিলে ইহাকে 
আরও পুরাতন বলিয়া স্বভাবতই মনে হয়। লেখকন্বয়ের কোন পরিচয় পুস্তকের মধ্যে 
পাওয়া যায় না। তবে রামরত্ব দাস লিখিগ্নাছেন, চট্টগ্রামের অন্তর্গত কোয়েপাড়া গ্রামে 
তাছার বাড়ী; সম্ভবতঃ উভয় লেখকই এক গ্রামবাসী হইবেন। 

এই সঙ্গীত-পুস্তিকাথানির একটি বিশেষ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। আমর! জানি, 
গ্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য শ্তাম ও শ্তামা-সঙ্গীতেই সমধিক মুখরিত ও অলঙ্কৃত। কিন্তু এ 
পুস্তকখানির সমস্ত স্গীতই রাম, সীত1, লক্ষণ ও লব-কুশের বিষয়ে গ্রণীত। এ সম্বন্ধে লেখক- 
গ্রণের মৌলিকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ ভাবের সঙ্গীত-পুস্তিক। প্রাচীন বঙ্গ- 
সাহিত্যে ইতিপৃর্ধে আর আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, আমি অবগত নহি। 

আমি গ্রাচীন সঙ্গীত-পুস্তিকা হইতে যে সকল সঙ্গীত এ স্থলে উদ্ধৃত করিব, সেগুলিয় 
বর্ণবিস্যাসাদি অধুনা-গ্রচণিত রীতির অনুসারে পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া লইব ন|। 
সে অধিকার আমার নাই) কেন না, প্রাচীনতার হিদাবে এগুলি যেমন বিশেষ মূল্যবান, তেমনি 
আদরণীয় ও রক্ষণীয়। তবেষে সকল শব বুঝিতে পাঠকগণের একাস্ত অনুবিধা হইবে, 
পাদটাকায় সে সকল শব্ধ সংশোধন করিয়৷ লিখিলাম। 

১ম সঙ্গীত 

ও ভাই সত্য বল ন! কৈর না ছলন1: প্রাণের ভাই লক্ষন গুনমনি রে ॥ যুন্ত রথ লইয়ে 
আপি রে আলম্দে কোন বনে রেখে চক্জ্রীননিরে ॥ মম মন্দ মতি £ পতি হয়ে সতি বিনা দোসে 
দিলান বনবাস £ ন! ভাবিলাম ত্রাস | গর্ত পঞ্চ মাস £| করি গত্তনাঁস হইল সর্বনাসঃ। 
সনিজ। কুঞ্জনার কুবচন £| হিতাহিত চিথে১ না করিলাম সোচন1২81 তেজিলাম 
জনকনন্দিনিরে ॥ দিত! নিরক্ষন না করে লক্ষন গ্রান জায়ে জায়ে না জায়ে লক্ষন :। ইচ্ছা! 
হুএ' মন গরল তক্ষন করি মরি বিলক্ষন:| পুন না করিব এ মুখ দ্রসনও বিনা দোসে 
করিলাম ওঁপক্ষনঙ বনে দিলাম একাঁকিনিরে ॥ 

২। চিত্বে। ২। বিবেচনা। ৩ দর্পন। ৪1 উপেক্ষা। 
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২য় সঙ্গীত 

মা তোমার কি চিস্তেকর কিচিন্তে চিস্ত চিস্তামনি ইন্দিবর স্যাম ॥ তারে জে করে 
চিন্তে ঃ| তাহার হরে চিন্তে £| সেই ধরে চিজ্ত/মনি নাম ১ ॥ সদায় এ রাম জার ভাবনা 2 
জে ভাবে ভাবে তাহারে *। সে ভাবে উচ্থারে *। তাহার সেভাবজাননা ০॥ বিপদে 
নাহি জার ও পদ মনে *। অধোর কাননে ভুবন বনে ০। রা বেদাগমে *। বিসম 
ছর্গমে * | তারে তারে দয়াময় রাম £॥ 

৩য় সঙ্গীত 

মম প্রতি রাম £ কেন হলে বাঁম £ অবিশ্রাম মম মন শ্রীপদে ০। তব দাসি রহিঃ কোন 

ছুসী নহি । বনবাসি হই কি অপরাধে ॥ অস্ভাগী এ পদে নাহি হই ছৃসীঃ জদ্তগী হইএ 
থাকি দাসি হসীঃ॥ রামহে $। জারে স্থান দিলে পাএঃ তারে পুনরাএ কর কিবা হাএ 
হাএ মরি হে খেদে *। রাম তুমি গুরূ গুনৃন্িত দিনদয়ান্পিত £ বিচারে পণ্ডিত £ ভুবনে কহে 2॥ 
অমার কিব! কুআচার £ হয়েছে প্রচার £ কৈরে কি বিচার ঃ বনে দিলে ছলেণ॥ যুথে 
থাকি কিবা মরিগেো ছুখে £ রাম নাম কভু ন। ছোরিব মুখে £ রাম হে॥ যুন কুপাধাম১ 
দুর্্বাদলের স্তামঃ নৈলে কি রামনাম £ সে পরে বিপদে *। বিনা দোসে ভার্জে ঃ বন 
মাজে তের্জেয £ যুখে যদি রার্জ্যে থাক হে তুমি । সতিবতি যতি £ গর্তেতে সম্ততি £ বিন! 
দোসে বনে দিলে হেশ্বযামি *॥ দয়াময় নাম বেদেতে প্রকাশ £ কিন্তু এখন তাহা! না হু এ 

বিশ্বায* ॥ রাম হে' ॥ আমার গর্ড পঞ্চ মাস £ দিলে বনবাস তবে কিছু ত্রাস নাই স্ত্রিবধে ০ 

৪র্থ সঙ্গীত 

গর্ব কর না খর্ব হুইবে নিশ্চয় $| সক্রঘন জদি আমাকে না দ্উন॥। আগে কর 
রন॥ এখনি পাবে তবে পরিচয়। আমরা বোন্দহিৎ তোমার বিধ্ধও রামের জল্র হয়*। 
ধন্ুদ্ধর নাম ধর £| জদদি থাকে সাধ্য ॥ তবে করজুদ্ধ*। এথায় গালবাদা কর ঃ। তুমি ত 
রামের ভাই ॥ কর রামের বড়াই ॥। আমর! তোর রামের র।খি কি ভয়॥। অভিগ্রায় 
বুঝ। জায় ॥ সিষু দেখি তুচ্ছ হএ অতিসয় ॥ আমর| লব কুশ নাম ধরি ॥ না মরি সমরে 
গতি কি তোমারে ব্রিনঃ হেন জ্ঞান করি ঃ। আছ্ধকার সমরে বাচিবে ন। মরিবে এককালে 
পাটাইব জমায়৫ ॥ 

৫ম সঙ্গীত 
কোথা রসময় হরি কর () করূনানিদান*। ওরিগন আইল দেখি হরিতে জানকির 

গ্রানৎ ॥ সিংহ য়রি ব্যান রি £ বিসম ভুর্মঙ্গ আর £ সব য়রি ভয়ঙ্কর কর হরি পরিজান ॥ 
অরিগন হেরি হরি £ কর কৃপাময় হরি $ সব য়রি হর হরি কর করন! প্রদান। 

৬ষ্ঠ সঙ্গীত 
দ্নেবর ভারাঁও ওহে বারেক ভারাও*। যুন লক্ষন ধানুকী আমি শ্রারামের জানকীৎ ॥ 

কার কাছে রাইকে জাও তাএ বৈলে জাও*॥ ডারাও ডারাও দেবর ডাকিলে যুন ন 
ভএকিহে আমি তোমার সঙ্গে জাবে! ন| *। বারেক ডারায়্ে যুন গুটী ছুই কথা*। অহে 

১। কৃপাধাষ-কৃপাঁসয়। ২। বেধেছি। ৩।বৃদ্ধ। ৪ | তৃপ। ৫ হমালযর়। 
গ। এ সনয়। ৭। অরিগণ। 
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সিতানাথের সিত| তুমি ফেলে জাঁও হে কোথা*। অহে লক্ষন রামের ভয়ে কিন হৃদয়। 
ভায়াজায়া১ বৈলে তোমার দয়া নাহি হএ*। বনে দিলে তব ভায়াৎ। গর্ববতি 
আপন জায় *। তুমি ততাহানভায়া*। নাহি দয়ামায় *। দেবর বনে দিলে ক্ষেতি 
নাই £ লক্ষন আমি বলি তাই *। কাহার আশ্রমে রভো! ভয় পাই *। ভালে! হয় 
শববন২ করাইলে দরসন আনিএ ছলে দেবর ফেলে জাও*। তুমি মনেতে ভাইব ন1 
সঙ্গেতে জাব না । তোমার রামের কিরায়ত একবার ফিরে চাও ॥ 

৭ম সঙ্গীত 

একি ধন্তে কার কন্ঠে কি লাবন্যে মরি হাএ হাঁএ॥। একাকি জন্যে এ ঘোর অরন্তে 
রাম রাম বৈলে উঠে পরে ধাএ॥ তরিত জরিত ভরিত রূপণ। সসোধরাধরে যুধার 
কুপঃ। আসিয়। পসিল মুগসী লুপ তত্র গাত্র মাত্র নেত্র দেখা জাএঃ॥ সিন্দুরবিম্দু অধর 
ভালে ০। কেলর বেসর নাসাএ দোলে *। তাহে কন্তমুলে। সোভে কণ্যফুলে। 
সোভে লোভে কত কামে মোহ জাএ॥ করিকুস্ত জিনি বক্ষবাকাখানি হরিমাঞ|! গিনি কটা 
সোভনি। রামরভ্তাতরু জিনি উর গুর চরন সরনে কি বনের প্রাএ॥ 

৮ম সঙ্গীত 

কেনে গো কাননে একাকী ভ্রমনে ছু নমানে বঠিছে বারি * | কিবা ভাইবে মনে * 
কানেছ আপনে | রাম রাম নৈলে ফুকরি ফুকরি*॥ পতিত ভূসন গলিত কেস 
বসনাভরন কিছু নাই লেস*। বনে বনভেষ দেখি গো বিসেষ*। রাম হাসিকেস?) 
তবকিমদেবি*॥ রাঙ্জার নন্দিনি *। মনে হেন গনি *।॥ কেনে একাকিনিৎ। হুইএ 
ছুফ্িনি। গলিশুনয়নি এ বিন্দুবউরনি *। কান্দে কেনে বলি হরি হরি *॥ 

৯ম সঙ্গীত 
আমাকে বোল রে বাছা হনুমান । বল রে স্বরূপে হইল রন কিরপে॥ দেখ তেনেয়?) 

আম! সেই বল স্বন (1) আমাম অনাথি করিলে ॥ পাথারে ভাসাইলে! আমার কুলের 
সক্র হইল ছুইটী কুসস্তান॥ কিরূপে তোমারে করিল বন্দন॥ তাঁহি বল বাছ৷ পবন- 
নন্দন ॥ কিরূপে মৌপ ভরত সক্রধন॥ মম প্রান সম দেবর লক্ষন ॥ কিরূপে সমরে 
সক্রধন মরে ॥ গেল কিরূপে রঘুনাথের গেল প্রান ॥ 

১০ম সঙ্গীত 
চল ঘরে জাই॥ আর কেহ নাই ঃ॥ তুমি আমি ছুটী ভাইবিনে॥ মনে হেন জ্ঞান॥ 

বুঝি জাবে গ্রান ॥ ধানুকি লক্ষনের ধনুর্বান ॥ কাল জম প্রায়॥ এর দেখাজায়॥। একি 
হোল দায় ॥ না দেখি উপায় ॥ হাএ প্র।ন জায় ॥ কি বিধি ঘটায় ॥ না সেবিলাম মাএর 
চরনে একেতে ছুঃখিনি ॥ জানকি জননি ॥ লবকুন বলে সদায় পাগলিনি ॥ তাতে জদদি 
তুমি আমি গ্রানে মরি ॥ ছুঃখনিকে কে মা! বলিবে বলে ॥ 

১১শ সঙ্গীত 
মুন গুনধাম রাম বাম দিত প্রতি হইয় না *। তোমার দয় হএ না, । বিন! দোসে 

বনবাসে দিবে অঙ্গন! *। যুন ঃ শ্রীরাম ধান্ুকী *। বিবচনা হইলে। একী *। “পদ 

১।আতৃজায়।। . ২। তগোবন।  ৩। দিব্য, শপথে। 
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বহি মা! জানকী অন্য জানে নাঁ*॥ জে সীতার কারনে তবে *। নাম হুইল রাম 
রাঘব *। সে সিতাকে ভিন্য ভাব *। কি বিবেচনা *। সিতা জদ্দি অপরাধি 
হইএ থাকে গুননিধি *। বনে দেও1১ নহে বিধি, ॥ যুন মন্ত্র *॥ তব কানন গহিরে 
জাইতে বৈল ন] *1 একে সিতা কুলবতি *। পঞ্চ মাসের গর্তুবতি *। হেন সিতা তেজে 
পতি *। গ্রানে সহে না*॥ পাঁএ ধরি গলবাসে। এই ভিক্ষা দেও দাসেৎ। 
সিতা মাকে বনভাসে জেতে বৈল ন1০1॥ 

একবার আমি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ 
মুসলমান গৃহস্থ আমর সহিত দেখা করিতে আসিগ়াছিলেন। আমি তাহাকে গান করিতে 
অনুরোধ করিলে, তিনি সেই দিগন্ত প্রসারিত বেলাভৃমির উপরে বসিয়৷ অনস্ত আকাশ ও 
সাগর প্রতিধ্বনিত করিয়া, অশ্রীস্ত জলকল্লোলের তালে তালে আপনার মধুর ক মিলাইয়া 
গাইতে লাগিলেন ;-- 

১। (ওরে) যাইবার কালে সঙ্গে নিব! কিরে ভাই সদ্দাগর,--অসমের২ সাঁরথী কেও নাই। 
নওয়! স্ুকাখ।নিও লৈয়া, বাণিজ্যেতে আইলাম ধাইয়া, ঘাটেতে পুরানা ঠৈয়! যায় রে ভাই 
সদাগর | ভবে আসিয়াছ মন, কামাইলা কিব! ধন, যাইবার কালে সঙ্গে নিব কি। (রে ভাই 
সদগাগর )। নির্বোধ জল্লালে বলে, নুকাটী আন্য! দি পালে, ঠেকিল ম্থুক! ঠাড! বালুর চড়ে। 
( রে ভাই সদাগর |) 

২। শ্তাম ও পরবাসী রে। (ঘোঁধা) কারে কইয়ম ছুঃখের কথা কেবা গুনে কানে। 
দরেয়াতে ধূল গু'জরে ভিড মারে বানে। উজান ঘ'ণডায় ধূল গু'জরে পিড়া লই যায় ছোতে। 
গঞ্জ! মরে জল তিয়াসে, বরম। মরে শীতে । লাহুর দরিয়ার মাঝে নিরঞরনের খেলা, পাখর 
ভাসিয়! উড়ে, তল পড়ি যায় সোল! । লাহুর দরিয়ার ঢেউ বেঙে ধরি খান, পাথর ছেদিল 
ঘুণে কেঝ! প্রতায় যায় ॥ 

৩। আগমের ভেদ তোমরা! জান পণ্ডিত। মরণের ভেদ তোমরা জান পণ্ডিত। 

বারুইগিয়ে গাছ কৌদাতে বারুইরে কৌদায় গাছে। দয়ব19 ছিড়ি দড়ি ধাইল, জাল্যাত 
দৌড়ায় মাছে । | 

জোষ পহরে« ধান হ্য়াতঙ দিল, পাতিলাত দিল বাড়।+ মাদার গাছে ধরিয়াছে আঠা! 
কলার ছড়া! আআ'াসত৮ পাআস (1) নিল পাআস রৈল ডালে। তিন গরু দি নয় 
হাল চয়, ছিবায়» মানুষ গিলে। | 

৪। মন, সাধু জেইনে ছিলাম তোরে । এ কি করিলি আর, এ কি ব্যবহার, যে কর্ম 
তোমার জানাব কাহারে। আশ্বাসে বিশ্বাস জন্মাইয়ে 'আমার,*মহাজ্ঞান ধন করিলি 
অণ্কার, শেষে ভূলাইলে কালীর নম আমার, এ দেহ-ভাগার অপিলি শত্ররে | জ্ঞান- 
মাজস্ররে দরখাস্ত করিব, ব্রহ্মমরীর পাশে যাইতে তোরে নিব, তিনটি কল তোমায় আবদ্ধ 
রাঁধিব, তারিণীর শ্রীচরণ-কারাগারে । 

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত 

১। দেওয়া। ২। অসসয়ের। ৩। নুতন নৌকাখানি। ৪। গাভী। 
৫ | জুষির়াদেয পাহাড়, যেখানে জুমিয়ার। শস্য বপন করে। ৬| গুকাইতে। 
৭। ধানভান|। ৮। জাকাশেতে। ৯। বর্শার ছিপ। 



[ ১]. 

শ্রীযুক্ত রামেক্দরন্ুন্দর ত্রিবেদী-প্রণীত গ্রন্থাবলী 
১। জিজ্ঞাসা 

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ । সুচী নখ না হুঃখ, সভ্য, জগতের 

অস্তিত্ব, সৌন্দধ্যতত্ব, স্ষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাঁশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না৷ 

ছুই, অমঙ্গলের উৎপগি, বর্ণতত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত 

জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দরধয-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পুজ! ৷ 
মুল্য ২২ ছুই টাক! মাত্র | 

য়া নহি 

২। কম্ম-কথ৷ 
তৃচী- মুক্তির পথ-_বৈরাগ্য-_জীবন ও ধর্ম _স্থার্থ ও পরার্থ_ ধর্দ-প্রবৃত্তি-_আচার-_ 

ধর্দের প্রমাণ__ধর্শের অনুষ্ঠান--প্রকৃতি-পৃজ1-ধর্মের জয় যজ্ঞ । মুল্য ১০ পাঁচ সিক! মাত্র। 
গু | এ ক জা ৯ 803 

৩। চরিত-কথা 
সৃচী-_ঈশ্বরচন্্ বিদ্তাসাগর--বস্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়-মহষি দেবেন্নাথ ঠাকুর-_- 

অধ্যাপক ধেল্মহোল্ত্জ-_-আচার্ধ্য মক্ষমূলর-_ ইমেশচন্ত্র বটব্যাল--রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও 
দ্বিতীয় প্রস্তাব )--বপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মুল্য ॥/* দশ আনা মাত্র। 

উল্লিথিত তিনথানি গ্রন্থের প্রকাশক-_শ্রীঅনুকুলচন্দ্ ঘোষ 

স্কৃত প্রেস ডিপলিটারী, ৩* কর্ণওয়ালিস্ ট্রাট, কলিকাতা 

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
স্রচী- সৌর জগতের উৎপত্তি আকাশ-তরঙ্গ__ পৃথিবীর বয়স-জ্ঞানের সীমানা__ 

প্রারুত সঙ প্রক্কৃতির মৃত্তি--পরমাণু_মৃত্যু__প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রন্তাব)_- 
আর্্যজাতি, প্রলয় । মুল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 

প্রকাশক_এস্ কে লাহিড়ী এও কোং, ৫» কে সীট, কলিকাতা । 

৫1 এতরেয় ব্রাহ্মণ ( বগানুবাদ ) 
টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত। সাধারণের পক্ষে--৩২, সদ্য পক্ষে--২।, মুল্যের বিশেষ 

বিবরণ অন্তব্র দ্রষ্টব্য। 

প্রকাশক--বঙগীয়-সাহিত্য-পাঁরষৎ্। 

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ 
্রাহ্মণাধন্্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাচার সহিত বৌদ্ধ ও ্র্ীয় ধর্মের 

সঙ্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্ত্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ 
কর্তৃক সন্কলিত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা! এবং তৎসম্প্র্কে পাশ্চাত্য 
মতের সমালোচন। করিয়াছেন। মুল্য ১॥* দেড় টাকা মাত্র। 
প্রকাশক--গুকরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ঃ ২*১ কর্ণওয়ালিস্ বাট, কলিকাত।। 



প্রকৃত স্থন্দর কে? 
এগ্রঙ্্রের উত্তরে এই পর্যন্ত বলিতে পরি, 

ধিনি নিত্য কেশরঞ্জন ব্যবহারে গ্গান 

করেন | ন্নানাস্তে মুখে ষে মধুর সৌনার্ধা 

ফুটিয়! উঠে, তাহ! দর্পণ-বাক্ষাতেই প্রথম প্রমা- 
পিত হছয়। রমণীর মধ্যে গ্রকৃত স্থৃন্দরী কে 1--- 

যিনি স্বীয় আগুল্ফ-লঘ্বিত কেশগুচ্ছ নিত্য 

কেশরঞ্জন-পরিমিক্ত করিয়। বেণীরচনা করেন। 

ইহাতে যে কেবল বেণীর সৌন্দর্য্য বাড়ে, এরূপ 

নহে-_মুখের কমনীরতাও বৃদ্ধি পার! “কেশ- 

রঞ্জন” গুধু বিলাসভোগের উপকরণ নহে,_- 
মন্তিষ্ধের উষ্ণতা, মাথাধরা, মাথাধোর!। 

বিষঞ$তা, নিদ্রাহীনত! দুরীকরণে ইহাই একমাত্র শক্তিসম্পন্ন কেশতৈল। 
এক শিশি ১২ এক টাকা, মণ্ডলাদি ।/* পাচ আন1। তিন শিশি ২* ছুই টাক! চারি 

আন!, মাগুলাদি ॥০* এগার আন1। ডজন ৯, নয় টাক।, মাশুলাদি স্বতন্ত্র 

কুচিকিৎসাই জীবনের মহীভ্রান্তি। 
কুচিকিৎসাই জীবনের মহাত্রান্তি। যখন ইন্দ্রিয-শক্তির গ্রথর বেগ দমন করিতে ন! পারিয়, 

আপনি যৌবনের উচ্চ.জ্খলত'-বশে ছুশ্চিকিত্ন্ উপদংশ-বিষ আপনার সুস্থ দেষ্ঠে সঞ্চারিত করেন, 
তখনই আপনার গপ্রথম ভ্রম ঘটে । তার পর খন আপনি লজ্জ্রাবশে রোগটী চাপিয়! রাখিবার 
চেষ্টা করেন, কিবা! বিরুদ্ধ চিকিৎস! দ্বার] তাহার বুদ্ধির বেগ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন, তখন 
আপনি দ্বিতীয় ভ্রমে পতিত হন। উপদংশ রোগ অতি ভীষণ। অনিদ্ধিষ্ট চিকিৎসায় ইহ! 

কখনও আরাম হয় না। শরীরমধ্স্থ বিষ উপযুক্ত ওষধের সাহায্যে বিদুরিত করিতে হয়। 
বাঙ্জারের অনেক ওষধে পারদ-ঘটিত উপাদান থাকে । এরূপ ওঁষধ ব্যবহার করা তি বিপ- 
জ্নক। ইহাতে আবার পারদ-বিষ শরীরে সঞ্জাত হইয়া, স্ফোটক, সর্বাঙ্গে চাকা চাক! দাগ, 
কষ্টকর ক্ষত, শারীরিক দুর্বলতা, মৃদু-জর, অনিদ্রা) অক্ষুধ, মনের বিমর্ষভাব প্রভৃতি কষ্টকর 
উপদপর্গ আনয়ন করে। যদি প্রথম হইতেই উপদংশ রোগের একমাত্র প্রাতকারক ওঁধধ 
"অমুতব্লী-কষায়” সেবন করিতে আর্ত করেন, তাহ। হইলে এই ভীষণ উপ্দংশের কবল 
হইতে অতি সহজে আত্মরক্ষ! করিতে পারেন। 

মুল্য প্রতি শিশি--১1* দেড় টাক|। ডাকমাশুলাদি--।১/* এগার আন|। 

বিনামূল্যে ব্যবস্থা 
মফঃম্বলের রোগিগণেয় অবস্থা অন্ধ ক্জানার টিকিট সহ আগ্ুপুর্ব্বিক লিখিয়। পাঠাইলে, 

| ব্যবস্থা! পাঠ|ইয়া থাকি। 
গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্রেমা প্রাপ্ত 

থ সেনগুপ্ত কবিরাজের 
আয়ুবেরদীয় গধধালয়, 

১৮৯ ও ১৯নং লোয়্ার চিৎপুর রোড, কলিকাত1। 



[ ৬) 
্রীযুক্ত যতীক্্রমোহন রায় প্রণীত 

ঢাকার ইতিহাস 
ভেরভীন্স এড 

প্রকাশিত হইয়াছে। 

ছান্বিশখানি মনৌরম চিত্র-সম্বলিত 
এবং 

৫২০ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ । 

প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান আগমনের পুহ্থ 

পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের ইতিহান আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত 
প্রণালীতে ও নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। 
“সমতট বঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম” ও “প্রাচীন বঙ্গের শাসন- 

তন্ত্র” এহ ছুইটি অধ্যায় এই গ্রন্থের বিশেষত্ব । 
মূল্য-_-ডৎকুষ্ণ কাপড়ে বাঁধাই ২॥০ টাকা মাত্র । 

প্রথম খণ্ড অতি অন্প সংখ্যক মাত্র 

অবশিষ্ট আছে । 
মূল্য-_উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩॥ টাকা মাত্র । 

প্রাপ্তিস্থান_ 
* গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোধ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরী, 

ভষ্টাচাধ্য এগ সন, অতুল লাইভ্রেরী প্রভৃতি কলিকাতা ও 

ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় । 



[ ৯ ] 
অআন্প্রাঞ্স 

“অশ্বগন্ধা'এলিকসার” 
এই ওঁষধ প্রাচীন খধিগণের বহু প্রশংসিত; অশ্বগন্ধা রসায়নের উপাদানসমুহ 

হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তত। ইহা স্থুম্বাহু, অত্যন্ত তেজস্কর, 

বলবৃদ্ধিকর ও স্ফ,ত্িকর, সর্বপ্রকার স্বায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্ববল্য, 

স্মৃতিশক্তির হাস, বার্ধকাজনিত ক্ষাণত!, মন্তকঘূর্ণন, কার্যে অমনোযোগিতা ও 

সর্বপ্রকার মানসিক বিকারে ইহা! সেবনে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। 

মূল্য-_প্রতি বোতল ১॥০ দেড় টাক! । 

€চিরেতাঁর এসেন্স” 

চিরেতার সার উতুকৃষ্ট পিত্বনাশক। ইহা সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত 

হইতে পারে । কুইনাইন সেবনের পর কিছু দিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান 

করিলে কুইনাইনজনিত দৌধ-সকল দূর হুইয়া৷ শরীরে বল হয় এবং সহস! ম্যালেরিয়! 

আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ব্রণ ও কৃমি জগ্মাইতে পারে না, 

চক্ষু ও হল্ত-পদাপির জ্বালা, গা বমি বমি ও পিশ্তাধিক্য শাস্তি হয়। 

মূল্য-_৪ আউন্স শিশি ১২ টাক1। 

«এলিকৃসার পেপেয়িন্” 

ষাহাদের পেপ্দিন্ ওয়াইন্ সেবনে আপত্তি আছে ও যে সকল ছূর্ববল রোগীর 
সহজে পরিপাক হয় না, তাহাদের জন্য পেপে ফলের নির্যাস হইতে ইহা প্রস্তুত 

হইয়াছে। অগ্ম, অজীর্ণ, পেটফীঁপা ও অজীর্ণজানত বুক কন্কনানি প্রভৃতি রোগে 

বিশেষ ফলদায়ক ॥ অল্পবয়স্ক বালক ও দুর্বল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত । 

মূল্য প্রতি শিশি ১২ টাকা । 

বেঙ্গল কেমিক্যাল এও 
55৮05501705 5485801 

ক তিনক্াতত! 



[৫] 

দেশীয় শিল্পের চরমোতকর্ধ ! 

ওরিয়েপ্টাল সোপ ফ্যাকুরীর সাবান 
মন ৃ ল্যে সলভ 

9812ন81,$04৮13698% 03585 
30/85 214, ০৪৮০০ 745 | গুণে, সৌরভে 

ও 

স্থায়িত্তে 

্ ্ অতুলনীয় 

র্ | সর নু অটে! কহিম্থর ১ বাক্স (৩ খানা) ৮ ১০ 
উস ৃ লু. বকুল ্ রর সনে ৮৩ 

৯১ ২ , 
ও 1. নত) ৃ জেসমিন যু) ৬ রে টানি ॥০ 

উল. ০৬ ০ ০ 

শান চীপাএচার ০ 22 নি খন ০ টে কা 
আর 2০ গোলাপ তি ॥/৬ 

ওরিয়েপ্টাল সৌপ ফ্যাক্টুরী, 
গোয়াবাগান, কলিকাতা । 

টেলিগ্রাম £--৭€কীস্ত্রভ*, কলিকাতা । 

যরুৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়। জ্বরে ও প্লেগে 
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[ ৬ 1] 

বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদ গ্রস্থাবলীর মূল্য কমাইয়। 
সাধারণের ও সদস্যগণের জন্য 

অধিকাংশ স্থলে “অর্ধেক ও “সিকি করিয়া দেওয়া হইল। 
সাধারণপক্ষে সাধারণপক্ষে সহদ্যপক্ষে 

পূর্বহূল্য বর্তমান মুল্য বর্তমান মূলা 

১। কৃত্তিবাসী রামারণ ( মযোধ্য। ও উত্তর কাণ্ড ) ১২ ॥ 1০ 
২। বিজয় পঙিতের মহাভারত ১ ৮০ 1৯/০ 

৩। ছুটিখানের মহাভারত ১২. ॥* /* 

৪। রাসায়নিক পরিভাষা 1%/৯ ৬০ ১৩ 

৫€। কাশীপরিক্রমা ৩ |৮৩ ৬৯ 

৬। নরোত্তমের রাধিকার মানতঙ্গ ৪/৯ রি /৬ 

৭। রামায়ণ-তত্ব ( প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) ১০ ৪৩ 19/5 

৮। কৃষ্ণরাম দণ্ডের রাধিকামঙ্গল ।* রা /৬ 

৯। বৌদ্বধর্থ ৮০ /* ১ 
১*। নরছরি চক্রবর্তীর ব্রঞ্জপরিক্রমা ১২ 1, * 
১১। শঙ্কর ও শাক্যমুনি %০ /৪ ১৪ 
১২। শৃন্তপুরাঁণ ৮9 1৮১ ৬/৪ 

১৩। এতরেয় ব্রাহ্মণ ৫. ৩৬. ১0৪ 

১৪। শতপথ-জ্রাহ্গণ ( প্রথম ও দ্বিতীয় খও্ড ) ৫0৯ ২৮৪ ১৮৪ 

১৫। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বস্থ (সচিন্ত্র) ০ ৪/৫ /৩ 

১৬। পরলোকগত কালীপ্রসক্প বিভাসাগর (সচিত্র) 15 %/৩ //৪ 

১৭। বিষুমুর্তিপরিচয় ( সচিআ) (৮৪ ত/৪ /9৩ 

১৮। বোধিসত্বাবদান-কল্পলতা (১ম ও ২য় খণ্ড) ২1 এ 1%5 

১৯। বাঙ্গাল! ভাষ! (ব্যাকরণ ) ১৪ 8৮/৪ 1/৬ 

২৪। বাঙ্গাল! ভাষ! (২য় ভাগ) (১, ২, ৩খও)শবকোষয ৪8715 ২ ১৪৩ 

২১। মহিলা-বরতকথা 15 ৩/ ৮৩ 

২২। কক্ষিপুরাণ ১৪ 1৮, 1/5 
২৩। প্রাচীন গ্রীদের জাতীয় শিক্ষা ১৭ ০ / 

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,_-২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড, 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা । 



[৭ ] 

ঞ্জী। স্াত্জাম্ আ্ঞ্াভি £ 

জুমত্ভিস্ল লাভ £ 

১//২ 
সর্থদা ব্যবহার করিবেন | টেড | ০ মার্ক 

ক্ুঙ্গাণচ্ল্লরী ্রভ্িক্কভ্ড 
৫০ বাশতল! ক্রাট, কলিকাত। 

এবং সর্থত্র পাঁওয়। যায় । 

সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী 
১। কবি হেমচন্দ্র (সচিত্র )-_বঙ্গের ম্ুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার 

মহাশয় কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা । প্রবীণ ও প্রাচীন 

সমালোচকের এই নৃতন গ্রন্থ বাঙ্গাল! সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রান্ক ৮৩, 

মূল্য ॥৮* দশ আনা। 

২। বিষ্যাপতির পদাবলী-_সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ গুপ্ত । এই গস প্রযুক্ত 
সারদাচরণ নিজ মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকণার পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইনার ৬৭ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্বাচন, 
আলোচন। ইত্যাদি বিষয়ের ব্হু গবেষণার মামাংস1 আছে। এতত্তিন রাধাকষ্ণ-বিষয়ক ৮৪৭টি 

পদ, হয়গৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, ননাবিষয়ক প্রহেপিকার ২০টি পদ 

ইহাতে আছে। পত্রান্ক ৫৫২ ) মূলা ৫. পাঁচ টাক1। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩২ চারি টাকা । 

৩। গৌরপদতরক্ি ণী--সম্পাদক পঙ্ডিত জগঘদ্ধু ভদ্র ।-_এই গ্রকাগ গ্রন্থে 

প্ীচৈতত সন্ধে প্রায় বেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে । এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত 
পদ্ববর্তৃগণের রচিত । অনেক পদ নৃতন সঙ্গিবেশিত হুইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯৯ পৃষ্ঠাবাপ্রী 
বৃহৎ ভূমিকায় এ সকল পদকর্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এর ভূমিকার বৈষণব-সাহিত্যের 
ধায়াবাহিক ইতিহাস পাওয়। ধাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে। 
পদ্ধান্ক ৫৬৮, মূল্য ২৬ ছুই টাকা, কিছু দিনের জন্ত সকলকেই ১২ টাকা মূল্যে দেওয়া! হইবে। 



[৮] 
৪। বাঙ্গাল শককোষ- (৪্থ খণ্ড )। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র রায় 

এমএ, বিভানিধির সঙ্কলিত। মুলা_ সন্ত পক্ষে-1%ৎ আনা, সাধারণ পক্ষে--১২ এক টাকা। 

৫। মায়াপুরী-_শ্রধু্ রামেত্্ন্নদর ভ্রিবেদী এম্ এ-গ্রণীত। মৃল্য।* চাকরি আনা, 
সদস্যপক্ষে %ৎ ছুই আনা। ূ 

৬। বোধিসজাবদানকল্পলতা ৩য় খণ্ড)--শ্রধুক্ত শরচ্দ্র দাদ রান বাহাছুর, 
সি আই ই কর্তৃক অনুদিত। মূল্য পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে ।* আনা ও সাধারণের পক্ষে 
১৬ টাকা। এঁ ৪র্থ থণ্ড। মুল্য--সদস্ত পক্ষে 1/*, শাখা-সভার সদন্য পক্ষে |) 
সাধারণ পক্ষে 1৮%* আনা। " 

৭| সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রম-শ্বগাঁয় কষ্ণন্দ ব্যাস- টি ভারতীয় প্রাচীন 

সঙ্গীতশাস্ত্রলোচন! ও নান প্রাদেশিক ভাঁষাক্র প্রচলিত নান! স্থরের প্রাচীন গান-সংগ্রছ | 

আকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজী, ৭*৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫২ টাক] । 
৮। প্রাচীন পুথর বিবরণ, ১ম ও ২য় ভাগ -শ্রীধুক্ত মুন্সী আবছুল করিম 

সঙ্কলিত। মূল্য সদস্যপক্ষে যথাক্রমে 1/* পাঁচ আন! ও ।* চারি আনা মাআ্র। সাধারণ- 
পক্ষে ।৮%০ আনা ও ॥* আন! । 

৯। সত্যনারায়ণের পুথি_- শ্রীকবিংল্লভ-প্রণীত )_শ্রীযুক্ত মুন্পী আবছুল- 
করিম সম্পাদিত ।'মুল্য---সদসা পক্ষে ৮০, সাথা-সভার সদপ্যপক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৩/*। 

১০। মৃগ-লুব্ধ-দিজ রতিদেব-বিরচিত | শ্রীযুক্ত মুম্পী আবছুল করিম-সম্পাদিত। 

মুল্য সদস্য পক্ষে ৬০, শাখ! সভার সদস্য পক্ষে |, সাধারণ পক্ষে ।/০ আন! । 

১১। জ্যোতিষ-দর্পণ_্রহস্, এম্ সি কলেজের অধ্যক্ষ _ শ্রীযুক্ত অপূর্ববচন্র দত্ত 

বিএ প্রণীত। ইহাতে জ্যোতিষের কঠিন বিষয় সকল আতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হুইয়াছে। 

মুল্য--সদন্ত পক্ষে ১৯, সাধারণ পক্ষে ১৯* আনা। 

১২ হুর্গামঙ্গল_ শযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। মুলা--4২দস্ত পক্ষে '॥ 

শাখা-সভার সদন্য পক্ষে 1%০, সাধারণ পক্ষে ১৯ টাঁক1। 

রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য 
এই গ্রন্থথানি ভারত-শাস্ত্র-পীটকান্তর্গত এবং লালগোলার রাজা বাহাদুরের সাহায্যে 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ছূর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ত তীর্থ কর্তৃক অনুদ্দিত ও সম্পাদিত হুইয়! প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই গ্রন্থে ব্রহ্ধস্থত্রের চতুঃস্ত্রী মন্ত্র সন্গিবি্ট হুইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ সুত্রের 
নীচে সুত্রের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইন্নাছে এবং সেই সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত 

টীকায় ভাষ্যান্যায়ী স্থত্রার্থ বিবৃত কর! হুইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষ্যর অর্থগুলি জটিল বোধ 
হওয়াতে শ্রুত- প্রকাশিক! নামক প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ কর হুইয়াছে। টীকা ও 
অনুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে ইতিপূর্বে এ ভাষ্য বাছির হয় নাই । এ সম্বন্ধে চিঠি-পআআদ নিক্নলিখিত 
ঠিকানার সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

মুল্য--১ম থণ্ড ২1০, ২য় থণ্ড ৩/০, ৩য় থণ্ড ৩২, ৪র্থ খণ্ড ২।* টাকা। 

শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ লাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 
ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর । 
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চীদাসের পদাবলী 
“বীরভূমবাসি”-সম্পাদক স্রীযুক্ত নীলরতন মুখোঁ- 

পাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়া- 

ছেন। তিনি বহু দিনের চেষউ টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে 
।বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিউ করিয়াছেন । 
চণ্তীদাসের এত নুতন পদ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত আর 

কোন সংগ্রহে নাই। বিষ্যাপতি মৈথিল কবি, কিস্তু 
চণ্ডীদাস খাঁটা বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য- 

পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ব-সঞ্চিত কবি 
চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত 

হইল | রাধারুষ্ণ-্রেমলীলা-মাধূর্যয-রসলোলুপ ভক্ত 
জন পরিষদের প্রকাশিত সহআধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ 
বিষ্ভাপতির পদাবলী পাইয়! যেমন তৃপ্ত ও রুতার্থ 

হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও 

তন্্রপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য__সদস্য পক্ষে ২২; 
শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২।০ সাধারণ পক্ষে_৩২। 

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,--২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড, 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত-মন্দির, কলিকাতা! | 



এসেন্স দেলখোস বখন সর্ধপ্রথ 

আবিষ্কৃত হয়--সে আজ ২৫ বৎসয়ে 

কথা । বিদেশী এষেম্স ভিন তখন ছ্বদেশ 

অন্য কফেখনও এসে্দ ভারতের বাজারে 

প্রচলিত, ছি নল. গেখ।সই সর্ব প্রথম 

গুণ, পান্থের কোমলতা, মিতা ছ 

সে রহ । র লজ? খবমেছী: 

অদ্সমুকোর রা, বদি চটী 
হাতের বাজার, হইতে ভার দিগঞক্ে 

প্রাস়্ নির্ধধসিত বাত গার পর 

স্বদেশ হুগে শদলখোসের আমকরপে। 

কতই এসেক্ষা বাহির হইয়াছে! কিন্ত সে 

সিকি শতাব্দী পুর্ববে সৌখিন সমাজ্জে 
বির রঃ 

যে দেলখোস ৬৪৯২১ ৬১৫৭৫ 17544 রম 

রা রী ৬, ২৫ | তু 
148 11 হ 1:31 টা বরকে? 

র্ ৰ নাশ এ, 

না কি স্ন্দর! "পর্ব এছ. ৬551 

2227 

যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, এখনও ইহ1 সেই 
স্থানেই পুর্ণ গৌরবে বিরাঁজ করিতেছে । ধিনি একবার 
দ্বেলখোস বাবার করিয়াছেন, তিনিই--দেশী ও 

বিদেনী, অন্ত সকল এসেন্স “পরিত্যাগ করিয্-_চির- 

দিনই ইহার পক্ষপাতী হইয়াছেন, ইহার কারণ ২-_ 

(১) দেলখোসে ট।টকাঁ-ফুলের অবিক্কৃত সৌরভ 

বর্তমান। 

(২) দেলখোসের এক ফে াটাতে নত এসেছ্দের 

বিশ ফোটার কাজ করে|: 

৩) দেলখোসের সৌরভ বাজে এসেদ্দেয চায়, 
ক্ষণস্থায়ী নহে। 

(৪) দেলখোস কোনও বিশেষ, ফুলের স্কুরভি। 
 নহে--কিস্তু বহ্জীতীয় কুস্থমের হুমিই 

সৌরত ইহাতে বর্তমান ? ও জন্ত ৪ / 

/ 

পক্ষই. এ 

সগ্যফোটা। স্ধাগন্ধ শতপুষ্প সী ধরায় অমন্পা ভ্রম কি সুগার কি শিশ্মল / [ 
দেলখোস (্ট্যা্ার্ড.) : রা ; .দেখবোল, ত রয়েল.) :*১ ২1০ 

পণ এইচ বস শপ ৭ ৫. বনতবাজার রী, 




